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Časopis právnické fakulty míří do prestižní databáze 
Scopus

Právnická fakulta slaví jeden z  největších úspěchů v  oblasti 
vědy a výzkumu ve své moderní historii. Její recenzovaný časo-
pis International and Comparative Law Review (ICLR) navrhla 
mezinárodní hodnotící komise zařadit do prestižní abstrakto-
vé a citační databáze Scopus. Ta je jedním z klíčových nástrojů 
bibliometrického hodnocení kvality vědeckých časopisů.

V  databázi Scopus jsou zatím pouze čtyři odborné časopisy 
v  oboru právo vydávané v  České republice. Univerzita Palac-
kého v  ní má celkem tři indexovaná periodika – Biomedical 
Papers Olomouc, Acta Gymnica a Studia Theologica. „Nyní se 
v hodnocení vědy a výzkumu klade velký důraz na publikování 
v prestižních časopisech evidovaných v databázi Scopus nebo 
Web of Science. Pro právo, které je ze značné části národní 
záležitostí, je důležité publikovat v národních časopisech tak, 
aby příspěvky ovlivnily zejména praxi na národní úrovni, na 
druhé straně ale jsou i právní obory, ve kterých je mezinárod-
ní přesah velice důležitý. Náš časopis tak bude spojovat obojí 
jak mezinárodní věhlas, tak možnost ovlivňovat národní právo 

v České republice,“ řekla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu 
a výzkum PF UP.

Zařazení ICLR mezi elitní vědecké tituly je potvrzením kvality 
časopisu a současně oceněním dlouholetého snažení redakč-
ního týmu. Od roku 2016 jej vede šéfredaktor Ondrej Hamuľák 
z katedry mezinárodního a evropského práva. „Proces výběru 
a  zařazovaní časopisů do databáze Scopus je velmi náročný 
a sleduje mnoho kritérií. U našeho časopisu trval od přihlášky 
po pozitivní hodnocení bezmála čtyři roky,“ uvedl Ondrej Ha-
muľák. Za celou tu dobu se muselo dbát především na pravi-
delnost vydávání, originalitu textů nebo citovanost časopisu. 
Kromě toho hodnotící komise Content Selection & Advisory 
Board posuzovala složení redakční rady, kvalitu a geografickou 
pestrost autorů, výběr témat a  potenciál časopisu. Úspěchu 
napomohla i  spolupráce s  partnerskou právnickou fakultou 
v Talinu, která publikuje hned dva tituly zařazené do Scopus. 
„Jako spolupracující profesor talinské fakulty a  člen redakční 
rady časopisu Baltic Journal of European Studies jsem získal od 
kolegů cenné rady, poznámky a zkušenosti, které jsem využil 
při vedení olomouckého časopisu,“ dodal Ondrej Hamuľák.
Pokračování na str. 2
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Vedle redakčního týmu mělo velký význam pro úspěšné ukon-
čení indexačního procesu do databáze Scopus i  rozhodnutí 
vedení fakulty, které od roku 2016 vyčlenilo samostatnou po-
ložku v  rámci institucionálního plánu internacionalizace prá-
vě na rozvoj tohoto časopisu. Díky tomu bylo možné již před 
časem zařadit časopis do databáze Sciendo, což výrazně zvý-
šilo viditelnost a  impakt časopisu a  napomohlo pozitivnímu 
hodnocení ICLR ze strany Scopusu. „Dostupná metrika v rám-
ci databáze Sciendo ukazuje, že časopis sledují a  jeho obsah 
vyhledávají a stahují desítky uživatelů týdně,“ upřesnil Ondrej 
Hamuľák. 

Známkou rostoucí prestiže právního časopisu ICLR, který vy-
chází dvakrát ročně v anglickém jazyce, je také aktuální zájem 
o publikování v něm. Redakce ročně obdrží kolem stovky za-
slaných textů. „Po recenzním řízení je publikovaných zhruba 
třicet procent. Zájem o uveřejnění nemají pouze autoři z Evro-
py. Za poslední roky jsou mezi autory zastoupeny téměř všech-
ny kontinenty. Objevují se tak texty od afrických, amerických 
i  asijských autorů. Ti pak samozřejmě šíří své texty mezi své 
kolegy, studenty a  spolupracovníky, čímž se zvyšuje impakt 
a viditelnost časopisu,“ vysvětlil šéfredaktor Ondrej Hamuľák. 

Nyní čeká časopis ICLR samotná indexace a přenos obsahu do 
Scopusu. Vzhledem k  tomu, že zařazení do prestižní databá-
ze není trvalé, ale naopak podléhá pravidelné evaluaci, bude 
redakční tým dál usilovat o zvyšování kvality časopisu. Důle-
žitá je rostoucí citovanost zejména s přihlédnutím na potřebu 
získat a  zvyšovat Scientific Journal Rankings index časopisu. 
„Pro další rozvoj časopisu je rovněž zásadní, zda bude úspěšný 
i  v  aktuálně probíhajícím procesu jeho posuzování ze strany 
editorů Web of Science,“ dodal Ondrej Hamuľák.

Scopus je abstraktová a citační databáze odborné recenzova-
né literatury dostupná pro registrované uživatele. Obsahuje 
abstrakty a záznamy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů 
od více než 5000 vydavatelů po celém světě. Titulů připravo-
vaných českými vydavateli je v ní na 180.

Z historie ICLR

* Časopis vznikl v  roce 2001 a  v  pozadí jeho vzniku stál 
tehdejší děkan Michal Malacka. Projekt olomouckého ča-
sopisu, v  té době ještě pod názvem Mezinárodní a  srov-
návací právní revue, byl zahájen v  rámci spolupráce 
s partnerskými školami v Rakousku (Johannes Kepler Uni-
versität Linz, Karl-Franzens Universität Graz). Na projekt 
mezinárodně orientovaného časopisu navázalo v  roce 

2005 rozhodnutí vydávat obecný, převážně česky psaný 
časopis, který dodnes vychází pod názvem Acta Iuridica 
Olomucensia. 

* Po úspěšném založení časopisu ale došlo v první dekádě 
jeho existence k útlumu a objevily se problémy se zájmem 
autorů a  pravidelností jeho publikace. Navíc časopis ne-
byl zařazen na nově vytvořený Seznam neimpaktovaných 
recenzovaných časopisů vydávaných v  ČR – klíčový se-
znam v rámci hodnocení dle RIV. 

* V roce 2011 se proto na fakultě debatovalo o potřebnos-
ti a  udržitelnosti dvou časopisů. Tehdejší vedení fakulty 
nakonec rozhodlo, že bude i nadále podporovat vydává-
ní obou časopisů a vedením ICLR (v pozici spolu-editorů) 
pověřilo Ondreje Hamuľáka a Václava Stehlíka z katedry 
mezinárodního a  evropského práva s  jasným mandátem 
časopis vzkřísit, modernizovat a zabezpečit jeho meziná-
rodní prestiž a dopady. 

* Pod novým vedením časopisu došlo k  ustálení pouze 
anglického názvu International and Comparative Law 
Review. Byla registrována elektronická verze časopisu 
a  vytvořené webové stránky včetně archivu. Redakci se 
povedlo prosadit časopis na zmiňovaný seznam pro účely 
RIVu, což zvýšilo zájem českých autorů. Publikace článků 
online vedla rovněž k zvýšenému zájmu zahraničních au-
torů. Časopis začal stabilně vycházet ve dvou číslech za 
rok. Byl začleněn do online databáze CEEOL (Central and 
Eastern European Online Library) a redakci se povedlo in-
dexovat jej i v rámci databáze ERIH+ (European Reference 
Index for the Humanities and Social Sciences). 

* V roce 2016 byl děkankou PF UP Zdenkou Papouškovou 
jmenován do pozice šéfredaktora Ondrej Hamuľák (na 
snímku).
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 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI

SUMMER LAW SCHOOL 2019. Co by to bylo za léto, kdyby 
právnická fakulta nežila svou letní školou? Zahraniční oddě-
lení spolu s oddělením komunikace PF UP vylaďují již její pátý 
ročník, tentokrát nazvaný Summer Law School Olomouc on 
Medical Law – Alternative Dispute Resolution in Healthcare. 
Letní škola se na olomoucké fakultě uskuteční 7. až 21. čer-
vence. Zaujalo tě téma? Chceš si vylepšit angličtinu? Tak se 
přihlas! Zájemci najdou vše potřebné, včetně přihlášky, na 
speciální webové stránce. Organizátoři přivítají i studenty, 
kteří se chtějí podílet na organizaci.

ŘÍMSKO-PRÁVNÍ MOOT COURT. Olomoucká právnická fa-
kulta bude 2. května hostit mezinárodní česko-slovenské 
finále římsko-právního moot courtu. Finálového kola se 
zúčastní studentské týmy ze všech českých a  slovenských 
právnických fakult (kromě Trnavy, která účast vzdala). Výko-
ny soutěžících bude hodnotit porota ve složení: doc. JUDr. 
Mgr. Vojtech Vladár, PhD., JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., JUDr. 
Jan Šejdl, Ph.D. a JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. Olomouckou 
fakultu bude reprezentovat tým ve složení: Barbora Lipowc-
zanová, Alexandra Brišová a Kateřina Dračková, který zvítězil 
ve fakultním kole. Soutěž organizuje ELSA Olomouc. Finále se 
uskuteční v zasedací místnosti v budově A.

SOUTĚŽ STŘEDOŠKOLÁKŮ. Letošní ročník soutěže Mezi-
národní středoškolský moot court má za sebou fakultní 
kolo. Ústní části v  podobě simulovaného soudního jednání 
se zúčastnilo celkem osmnáct týmů. Soutěžící psali písemná 
podání a připravovali se na ústní kolo pod vedením dvanác-
ti koučů – studentů právnické fakulty. Šest nejlepších týmů 
z  fakultního kola postoupilo do mezinárodního finále. To 
bude hostit olomoucká právnická fakulta, vyhlašovatel a po-
řadatel soutěže, 3. května. Přijďte fandit, přijďte se podívat, 
co obnáší úloha kouče, a příští rok se zapojte.

STUDENTI STUDENTŮM. Kateřina Stošková a  Martin Mach 
posluchači oboru Evropská studia se zaměřením na evrop-

ské právo na PF UP již čtyřikrát na jaře přednášeli studentům 
Slezského gymnázia v  Opavě o  institucích Evropské unie, 
nadcházejících volbách do Evropského parlamentu a fungo-
vání vnitřního trhu. Fakultní gymnázium navštíví ještě kon-
cem dubna a potom jednou v červnu. Poslední dvě návštěvy 
budou více zaměřeny prakticky. Formou her a dalších aktivit 
si středoškoláci zkusí například diskutovat o  věcech týkající 
se EU.

PŘEDNÁŠKA. V  pátek 3. května v  9:45 hod. pronese svou 
přednášku na téma Dokazování v  právu prof. JUDr. Pavel 
Holländer, DrSc. Přednáška se uskuteční v zasedací místnos-
ti budovy A  a  je určena primárně doktorandům. Zváni jsou 
však všichni zájemci o téma.

VIS MOOT TEAM. Tým olomoucké právnické fakulty ve slo-
žení Dita Horňáková, Jakub Zajíc a  Klára Vitovská pokračo-
val „v tažení“ soutěží Willem C. Vis Moot. V polovině dubna 
bojoval ve Vídni, kde se konalo poslední finálové kolo sou-
těže. Účastnilo se ho 372 týmů z  celého světa. Olomoucký 
tým se postupně utkal se soutěžícími z Gruzie, Brazílie, Číny 
(Hong Kong) a  Švýcarska. Vybraných 64 týmů poté postou-
pilo do „elimination rounds“, dva nejlepší se pak potkaly ve 
veřejném pleadingu. Mezi 64 nejlepších se letos bohužel ne-
dostala žádná česká univerzita. „Celý náš tým je vděčný za 
skvělou příležitost, jež nám byla umožněna. Díky této svě-
tové soutěži jsme získali cenné znalosti z oblasti mezinárod-
ní arbitráže a  mnohé se naučili,“ zhodnotila Klára Vitovská, 
která neopomněla poděkovat koučům, jenž olomoucký tým 
připravovali – Mgr. Slavomíru Hallovi, Ph.D., Pavle Székelyové 
a Mgr. Ondřeji Sasínovi. 

 � VĚ DECK Á T VŮRČÍ ČIN N OST

DOKTORSKÉ STUDIUM. Zájemci o  doktorský studijní pro-
gram Teoretické právní vědy na PF UP mohou podávat 
přihlášky do 16. června. Vybírat mohou z  pěti specializa-
cí v  českém jazyce a  jedné v  anglickém jazyce. Standardní 
doba studia je čtyři roky. Studium je nabízeno v  prezenční 

http://www.slsolomouc.com
http://www.slsolomouc.com
https://www.streetlawmoot.cz/
https://www.streetlawmoot.cz/
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(interní) i kombinované (externí) formě. Podrobnosti, včetně 
elektronické přihlášky, jsou k dispozici na fakultním webu.

POLICEJNÍ KONFERENCE. Přes dvě stě účastníků ze tří 
zemí, dva konferenční dny, jednadvacet odborných příspěv-
ků a  dvě fakulty Univerzity Palackého podílející se na or-
ganizaci. Taková byla v  číslech IV. Mezinárodní konference 
obecních policií, největší setkání českých, slovenských a pol-
ských městských a  obecních policií ve střední Evropě, kte-
rou v  prvním dubnovém týdnu hostila Olomouc. Konferen-
ce se na univerzitu vrátila po roce. Kvůli rozsáhlé dostavbě 
právnické fakulty se letošní ročník přesunul na pedagogic-
kou fakultu. Právnická fakulta se ale opět na něm význam-
ně podílela organizačně. Podrobnosti na Žurnále online.

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE

ODBORNICE Z  JAR. Doktorka Martha Magdalena Bradley 
z  University of Johannesburg působila na PF UP půl roku. 
Těsně před jejím odjezdem vzniklo video, ve kterém Martinu 
Faixovi, proděkanu pro zahraniční záležitosti, popsala, jak se 
jí v  Olomouci učilo a  vědecky pracovalo. Zajímavé video si 
můžete kdykoli pustit na Youtube.

HOSTUJÍCÍ PROFESOR. Dne 16. dubna se v aule PF UP usku-
tečnila přednáška profesora Michaela Schlesingera na téma 
Multicultural Lawyering and Cultural Competence. Profesor 
Schlesinger zaujal studenty především příběhy ze své dlou-
holeté právní praxe. Zapáleně informoval o  právním zastu-
pování menšin, o tom, jak je v těchto případech důležité, aby 
právník byl citlivý ke kulturním odlišnostem, měl multikultur-
ní znalosti a  silný cit pro etiku. Po podnětné přednášce ná-
sledovala řada dotazů, které pan profesor fundovaně zodpo-
věděl a zdůraznil, že je rád, že žije v multikulturním Chicagu. 
Přednášku organizovala katedra jazyků a  zúčastnilo se jí na 
110 studentů. Michael Schlesinger, kterému rektor UP udělil 
čestný titul Visiting Professor, působí na fakultě díky podpo-
ře Fulbright Czech Republic.

EXPERT Z  IRSKA. Na právnické fakultě 1. dubna přednášel 
dr. Ian Marder (Maynooth University, Irsko), významný před-
stavitel hnutí restorativní justice v  Evropě. Pro zájemce si 
připravil přednášku na téma Developing Restorative Justice 
across Europe, Significance of the new Council of Europe Re-
commendation. Setkání pořádala katedra trestního práva.

NÁVŠTĚVA BRUSELU. Celkem 19 studentů PF UP, z nichž vel-
kou část tvořili posluchači navazujícího magisterského obo-
ru Evropská studia se zaměřením na evropské právo, vyrazilo 
v polovině dubna na tři dny do Bruselu. Jejich hlavním cílem 
byla návštěva institucí Evropské unie. Doprovázeli je Mgr. et 
Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. a Mgr. Lucie Tungul, Ph.D.,M.A z ka-
tedry politologie a  společenských věd. Nejprve se podívali 
do Parlamentária, kde měli možnost zahrát si na europoslan-
ce a vyzkoušet si legislativní proces – konkrétně rozhodovali 
o dvou smyšlených směrnicích (o úsporách vody a o čipování 
lidí pro bezpečnostní účely). Navštívili Evropský parlament, 
kde debatovali o aktuálním vývoji a podívali se na probíhající 
jednání Výboru regionu. Nevynechali ani Evropskou komisi, 
kde se zúčastnili přednášky o pracovních příležitostech v in-
stitucích EU a přednášky o exekutivních pravomocích Komi-
se. Návštěva Bruselu byla součástí celouniverzitního projek-
tu OPVVV – Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací 
instituce. 

 � RŮZN É

DOSTAVBA. PF UP předá 1. června stavební firmě další část 
staveniště, a  to přízemí budovy B – od vrátnice až po hos-
tinské pokoje a  část atria, kde vzniknou nové prostory pro 
právní kliniky. Celé staveniště bude opět fyzicky odděleno. 
U bočního vchodu, na levé straně od schodiště při pohledu 
od autobusové zastávky (vchod do knihkupectví Leges) vy-
roste provizorní vrátnice. Od ní pak bude přístup ke schodi-
šti již jen kolem katedry mezinárodního a evropského práva. 
O měsíc později, 1. července, stavební firma převezme sálo-
vou část budovy B, kde postaví nový bufet a dojde k napoje-

https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/doktorske-studium/
https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/ucastnici-konference-obecnich-policii-si-vymenovali-zkusenosti-na-univerzitni-pude/
http://narodnikonference.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=suCWshO7GmA&fbclid=IwAR1gkj4JL_paw2Q8KucKv-fhLU3qp1RHhGjPb9JLbz7rim3yZkAyuPrYsYs
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ní nového traktu na stávající prostory. V budově A se budou 
malovat všechny učebny, vyjma rotundy, a  to v  termínu od 
29. července do 9. srpna. Co se týká organizace letního zkouš-
kového období, v době od 1. června do 22. září budou v hlav-
ní části budovy B probíhat hlučné práce, proto byly učebny 
v této části zablokovány a nebude možné v nich zkoušet. Sá-
lová část bude pro zkoušení dostupná až do 28. června. V ob-
dobí od 1. července do 22. září jsou však plánovány stavební 
práce i tam a zkoušení tedy nebude možné. Zkoušet se bude 
bez omezení (mimo dobu malování) v učebnách v budově A. 
Od počátku zimního semestru by pak mělo být možné bez 
omezení využívat všechny stávající výukové prostory PF UP. 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET. Právnická fakulta bude v roce 2019 
hospodařit s téměř 84 miliony korun. V porovnání s loňským 
rokem si fakulta polepšila, a to rekordně – o 7,4 milionu ko-
run. Vyrovnaný rozpočet na letošní rok, ve kterém děkan-
ka fakulty navrhla využít část navýšení k  nárůstu mezd, již 
schválil akademický senát. Součástí schváleného rozpočtu je 
také například rozšíření zaměstnaneckých bonusů nebo zvý-
šení hodnoty stravenek. Od května se zvedne hodnota vydá-
vaných stravenek na 100 korun.

OCENĚNÍ PRO MEDIÁTORKU. Mediátoři, odborníci na mi-
mosoudní metodu řešení konfliktů, mají od letošního roku 
svou Síň slávy. A v ní hned tři osobnosti, které se mimořád-
ným způsobem zasloužily o rozvoj mediace v Česku. Jednou 
z  nich je Lenka Holá z  katedry politologie a  společenských 
věd Právnické fakulty Univerzity Palackého. Více v článku na 
Žurnále online.
odkaz dodám zítra

VĚDECKÁ RADA. Ve složení Vědecké rady PF UP dojde ke 
dvěma změnám. Je to standardní změna, která souvisí s nově 
zvolenými děkany právnických fakult v Brně a v Košicích. Ná-
vrh na nové členy předložila děkanka PF UP akademickému 
senátu. Senátoři vyslovili předchozí souhlas s odvoláním doc. 
JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. a doc. JUDr. Gabriely Dobrovi-
čové, CSc. z Vědecké rady PF UP v Olomouci a současně vy-

slovili předchozí souhlas se jmenováním doc. JUDr. Mgr. Mar-
tina Škopa, Ph.D. a doc. JUDr. Miroslava Štrkolce, Ph.D. členy 
Vědecké rady PF UP.

DISKUZNÍ FÓRUM. Právnická fakulta opět po roce nabídla 
prostor zástupcům trestněprávních profesí, aby prodebato-
vali aktuální témata z praxe. Druhý ročník Olomouckého dis-
kuzního fóra přilákal na padesát advokátů, státních zástup-
ců, soudců a policistů. Pořadatelé z katedry trestního práva 
tentokrát zvolili téma Činnost státního zástupce v  trestním 
řízení. Více o fóru v Žurnále online.

PRVNÍ ABSOLVENTKA. Předáním certifikátu se právnická 
fakulta rozloučila s  Adélou Měkotovou, první absolventkou 
mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. Adéla Měkotová ab-
solvovala specializaci International and European Law. Certi-
fikát jí předali JUDr. Martin Faix, Ph.D.,MJI – proděkan PF UP, 
pod kterého LL.M. kurzy spadají, a doc. JUDr. Václav Stehlík, 
LL.M. Ph.D. – garant specializace.

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.

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/sin-slavy-mediatoru-ma-prvni-cleny-je-v-ni-i-lenka-hola-z-pravnicke-fakulty/
https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/olomoucke-diskuzni-forum-se-tentokrat-zamerilo-na-statni-zastupce/
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 � K ALE N DÁR IUM

23.-28. dubna Academia Film Olomouc

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

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

30. dubna zasedání Akademického senátu UP (velká zasedací místnost RUP, 13:00-16:00)

2. května mezinárodní česko-slovenské finále Římsko-právního moot courtu (zasedací místnost, budova A)

3. května finále soutěže Mezinárodní středoškolský moot court (rotunda PF UP)

3. května Dokazování v právu – přednáška prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc. (zasedací místnost v budově A, 9:45)

6.-7. května Olomoucký majáles UP

12. května ukončení výuky v letním semestru

15. května Sportovní den UP

22. května Zasedání Vědecké rady PF UP (rotunda, 14:00)

21. června promoce posluchačů U3V (aula FF UP, čas bude upřesněn)

31. května promoce absolventů doktorských studií na UP (aula PdF UP)

1. června předání další části stavenistě – přízemí budovy B


