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S podporou Nadačního fondu UP za lepší právní gramotnost dětí
Student Luděk Plachký v roce 2017. To byla doposud jediná
stopa právnické fakulty v Nadačním fondu Univerzity Palackého (NF UP). To však již neplatí. K Luďku Plachkému se letos
připojí Kateřina Augustinová. Svou žádostí přesvědčila správní
radu fondu a díky finanční podpoře bude moci i ona realizovat
svůj vědecko-výzkumný projekt. V něm se zaměří na právní
gramotnost dětí a mládeže.
„K získané podpoře přistupuji s ohromným respektem, zároveň se hrozně těším. Vím, že mě čeká spousta práce, bude to
hodně náročný rok. Kéž by to všechno pěkně vyšlo,“ řekla Kateřina Augustinová, studentka 5. ročníku oboru Právo a absolventka bakalářského oboru Právo ve veřejné správě.
Právní gramotnost pro ni rozhodně není nové téma. Dlouhodobě se mu věnuje nad rámec svých studijních povinností a řešit
jej bude i ve své diplomové práci. „Jsem manažerkou projektu
Erudium v rámci právnického spolku Nugis Finem. Přednášíme na základních i středních školách. Se studenty a žáky jsem
v kontaktu a vidím, že úroveň jejich právních základů je často
velmi nízká.“ Právě nespokojenost se současným stavem práv-

ního vzdělávání a snaha něco s tím udělat byly hlavní motivací
Kateřiny Augustinové obrátit se na NF UP. S žádostí a koncepcí
projektu jí pomohly Veronika Tomoszková a Lucia Madleňáková z katedry správního práva a finančního práva.
Na splnění svých cílů má pětadvacetiletá sympatická studentka rok. Nejprve bude zjišťovat hlavní důvody, proč lidé vyhledávají právní pomoc. K tomu jí pomůže statistka a zkušenosti
ze Studentské právní poradny při PF UP. „Podle těchto podkladů vytvořím dotazník, který rozešlu na základní a střední školy.
Na metodologii spolupracuji i se sociologem.“ Zjištěná fakta
poté hodlá konzultovat s učiteli základů společenských věd
a řediteli škol. Cenný pro ni bude právě jejich pohled z praxe.
Na základě všech svých zjištění pak navrhne možná řešení.
V poslední fázi svého projektu, na začátku roku 2020, navíc plánuje workshop pro učitele, který by jim měl pomoci učit právo
efektivněji.
„Myslím, že můj projekt má ambici něco změnit. I kdyby má
práce byla jen prvotním hybatelem pro další projekt, bude to
super. Skvělým úspěchem by pro mě bylo například i to, kdybych pozměnila přístup aspoň několika učitelů,“ dodala Kateřina Augustinová.
V jejím projektu je toho ale ještě víc. Zavázala se k publiková-

Kateřina Augustinová, studentka 5. ročníku oboru Právo, bude moci díky podpoře Nadačního fondu UP realizovat svůj vědecko-výzkumný projekt. Foto: Eva Hrudníková
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ní odborných článků nebo k účasti na vědeckých sympóziích.
V červenci ji čeká konference ENCLE (European Network for
Clinical Legal Education) v Bratislavě. „Doufám, že tam navážu
spolupráci s profesorkou Elaine Hall z univerzity v Newcastlu.
Měla jsem možnost sledovat její práci již v rámci svého Erasmu pobytu. Je světovou špičkou v rámci klinického právního
vzdělávání. Chci se s ní domluvit na stáži. Očekávám, že mi
pomůže se závěrečnou fází metodologie výzkumu,“ naznačila
Kateřina Augustinová. V prosinci potom ještě vyrazí do Indonésie, kde bude na celosvětové konferenci k právnímu vzdělávání prezentovat výsledky svého projektu.
Do vybrané společnosti studentů, kterým NF UP již pátým rokem vytváří příznivé podmínky pro podporu jejich projektů,
se letos dostalo osm studentů ze čtyř fakult. Fond mezi ně rozdělil částku 745 020 korun.

Úspěšní žadatelé v 5. výzvě Nadačního fondu UP
Kateřina Augustinová I Právnická fakulta UP
Petra Švecová I Přírodovědecká fakulta UP
Otomar Peško I Přírodovědecká fakulta UP
Dorota Koníčková I Přírodovědecká fakulta UP
František Zálešák I Přírodovědecká fakulta UP
Eva Marková I Pedagogická fakulta UP
Kamila Banátová I Fakulta tělesné kultury UP
Kristýna Janečková I Fakulta tělesné kultury UP

 Z AUJALO NÁS
OCENĚNÍ. Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný
přínos a šíření dobrého jména právnické fakulty má dalšího
laureáta. Děkanka Zdenka Papoušková ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za
vytvoření koncepce a realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court. Diplom jí předala na zasedání Vědecké
rady PF UP.

 STUD E NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
LETNÍ ŠKOLA. Co by to bylo za léto, kdyby právnická fakulta
nežila svou letní školou? Zahraniční oddělení 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. července. Zaujalo tě
téma? Chceš si vylepšit angličtinu? Tak se přihlas! Vybranému studentovi PF UP fakulta udělí mimořádné stipendium.
Zájemci najdou vše potřebné, včetně přihlášky, na speciální webové stránce. Organizátoři přivítají i studenty, kteří se
chtějí podílet na organizaci.
STÁTNÍ ZKOUŠKY. Ve dnech 27. května až 7. června se na PF
UP konají státní závěrečné zkoušky oboru Právo. Na soukromoprávní část se přihlásilo 92 studentů, proběhne celkem 9
zkušebních dní, na veřejnoprávní část pak 75 studentů, kteří
budou zkoušeni v 7 dnech. Státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve veřejné správě se uskuteční ve dnech 24. až 26.
června a státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia se
zaměřením na evropské právo proběhnou 1. a 2. července.
Absolventi oboru Právo budou slavnostně promováni dne
27. června, absolventi ostatních oborů pak 12. července 2019.
Z důvodu pokračujících stavebních prací se obě promoce
uskuteční v aule Pedagogické fakulty UP.
EVALUACE. Ve dnech 10. dubna až 10. května proběhla na PF
UP evaluace výuky předmětů letního semestru akademického
roku 2018/2019. Vyplněné dotazníky nyní budou naskenovány, budou z nich digitálně rozpoznána data a na jejich základě
budou zpracovány výstupy k jednotlivým předmětům a rozvrhovým akcím. Jednotné univerzitní otázky z evaluací zimního semestru ak. roku 2018/2019 již byly vyhodnoceny a jsou
dostupné v univerzitním systému na adrese eval.upol.cz,
ostatní části jsou ve fázi vyhodnocování dat. Během měsíců března a dubna rovněž proběhly schůzky děkanky PF UP
a studijního proděkana s jednotlivými vedoucími kateder,
kde byly vyhodnoceny výsledky evaluací za akademický
rok 2017/2018. Celkově lze kvalitu výuky na PF UP hodnotit
velmi pozitivně: průměrné hodnocení kvality výuky bylo
1,6 na pětibodové škále. Zároveň je patrný zlepšující se meziroční trend. 46 předmětů a 27 vyučujících bylo hodnoceno známkou 1,0. Pouze výjimečně dosáhli vyučující nebo
předměty hodnocení horšího než 2,5 - v takových případech byla ve spolupráci vedení PF UP, vedoucích kateder
a příslušných vyučujících připravena opatření k nápravě.
KDY DO KNIHOVNY? Knihovna PF UP s nástupem zkouškového období upravila otevírací dobu. Do 21. června bude
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knihovna otevřená od pondělí do čtvrtka 9:00–17:00, v pátek pouze do 12:00 hodin. Poslední červnový týden bude
provozní doba zkrácena od pondělí do čtvrtka 9:00–15:00,
v pátek zůstává do 12:00 hodin. Taktéž o letních prázdninách
bude otevírací doba změněna. Aktuální informace o provozu
vždy najdete na webu knihovny.
MÁME STŘÍBRO. Pět týmů, ze čtyř českých právnických fakult a jeden ze Slovenska, se utkalo v česko-slovenském finále Římsko-právního moot courtu. Letošní ročník soutěže
hostila olomoucká fakulta. Výkony studentů práv hodnotila
pětičlenná porota. Nejlépe si vedl tým z Právnické fakulty
UK, druhé místo vybojoval domácí tým ve složení Barbora
Lipowczanová, Alexandra Brišová a Kateřina Dračková a třetí
místo obsadili studenti z Bánské Bystrice. Soutěž organizoval
studentský spolek ELSA Olomouc.

STÁŽ V ŽENEVĚ. Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních
mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybraným zájemcům stáže na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále
dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti
a zahraničně politický přehled. Konání stáží se předpokládá
od 26. srpna do 19. prosince 2019 a od 2. září 2019 do 7. února
2020. Platnost nabídky je do 14. června 2019. Studenti nechť
se k tomuto termínu hlásí na e-mail marie.rakova@upol.cz
s přiloženým CV a motivačním dopisem v angličtině. Vybraní
studenti obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 korun na
měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve
výši 7000 korun plus cestovní pojištění.
SOUTĚŽ. Mezinárodní Středoškolský Moot Court MSMC,
v níž si studenti středních škol zkouší role právních zástupců,
má za sebou čtvrtý ročník. A z pohledu olomoucké právnické
fakulty, vyhlašovatele a organizátora soutěže, velmi úspěšný
ročník. Padl rekord v počtu soutěžních týmů a fakulta byla
výrazně vidět na výsledkové listině. Podrobnosti o soutěži,

v níž si tentokrát roli koučů vyzkoušelo 12 studentů PF UP,
najdete na Žurnále online.
MOOT COURT V HAAGU. Ve dnech 23. až 25 května se tým
PF UP v nizozemském Haagu zúčastnil soutěže v mezinárodním právu veřejném Telders International Law Moot Court
Competition pořádané Leidenskou univerzitou. Tým byl složen ze studentů oboru International and European Law Aleny Vaňkové, Tatiany Karhu a Hazhara Jamaliho a ze studenta
čtvrtého ročníku oboru Právo Vojtěcha Billa pod vedením
JUDr. Ondřeje Svačka Ph.D. Mimo bohatého doprovodného
programu byly náplní několika náročných dnů simulované
procesy před Mezinárodním soudním dvorem, ve kterých se
náš tým utkal s týmy z Ukrajiny, Norska, Gruzie a Irska.

VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. Jako velmi vydařené hodnotí zástupci Slezského gymnázia v Opavě prezentace posluchačů právnické fakulty. Studenti oboru Evropská
studia se zaměřením na evropské právo Kateřina Stošková
a Martin Mach si připravili pro tamní gymnazisty čtyři přednášky týkající se Evropské unie. „Skvěle připravené prezentace a pracovní listy se staly důležitým opakováním pro maturanty Základů společenských věd a přinesly nové informace
pro seminaristy Společenskovědního semináře třetího ročníku. Materiál poskytnutý studenty právnické fakulty doporučuji jako podklad pro každou prezentaci na střední škole,“
zhodnotila Kamila Tkáčová, učitelka Slezského gymnázia
v Opavě. To je jednou ze tří fakultních škol PF UP.
TRIALL SKILLS. Třídenní cyklus Triall Skills, který se konal
na PF UP v první polovině dubna, byl zaměřen na zlepšení
komunikačních dovedností studentů v právní angličtině. Zaobírali se pojmem práva jako takovým. Špičkový newyorský
právník J. Roberto Cardenas jim ukázal, jak jinak mohou právo vnímat. V rámci seminářů upřednostňoval „thinking outside of box“ před konvenčními úvahami, na které jsou studenti
z klasické výuky zvyklí. „Uvědomili jsme si, že i právo může
být pěkná show, zároveň se ale stále jedná o vážnou věc. Na
seminářích jsme se zabývali i reálnými soudními případy, kte-
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ré jsme následně řešili v menších skupinkách podobně jako
na renomovaných amerických a anglických univerzitách. Byli
jsme usměrňováni v technice argumentace v cizím jazyce,
v přesvědčování poroty a lektor nás instruoval v rozvíjení argumentů, na kterých jsou obhajoby i obžaloby postaveny. Za
zúčastněné studenty můžeme hodiny s J. Robertem Cardenasem doporučit všem studentům, kteří letos nemohli nebo
váhali,“ shodli se Ron Stern, Ladislav Šulc a Jiří Brill, kteří cyklus absolvovali.

 VĚ D ECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
SVOČ. Celkem devět studentů vyšle olomoucká právnická fakulta do česko-slovenského finále Studentské vědecké
a odborné činnosti (SVOČ). Rozhodlo o tom fakultní kolo soutěže, které se konalo 16. a 17. května. Úspěšní studenti vedle postupu získali od fakulty mimořádná stipendia. Zprávu
o průběhu soutěže najdete na Žurnále online, výsledky na fakultním webu – magisterská sekce a doktorandská sekce.
STIPENDIA ZA PUBLIKOVÁNÍ. V květnu byla vydána rozhodnutí o přiznání mimořádných stipendiích za publikační činnost studentů PF UP za rok 2018. Ohodnoceny byly
výstupy 28 studentů magisterského i doktorského studia. Celková výše přiznaných stipendií činí 152 224 korun.
ODBORNÉ SEMINÁŘE. Katedra soukromého práva a civilního procesu připravila na konec května dva odborné semináře.
Ve středu 29. května se uskuteční seminář Otázky práva obchodních korporací a práva soutěžního 2019, o den později
potom seminář Otázky práva duševního vlastnictví 2019.
ZASEDÁNÍ KATEDER SPRÁVNÍHO PRÁVA. Ve dnech
9. a 10. května se zástupci katedry správního práva a finančního práva PF UP zúčastnili společného česko-slovenského zasedání kateder správního práva. Letošní druhý
ročník, který hostila Právnická fakulta Trnavské univerzity
v Trnavě, navázal na dlouholetou tradici těchto setkání, znovuobnovenou loni katedrou správního práva a finančního
práva na naší fakultě. Zasedání bylo opět spojené s odbor-

nou konferencí, tentokrát na téma Veřejná správa, právo na
spravedlivý proces a e-government. První den byl věnován
jednotlivým příspěvkům účastníků konference, obohaceným o zajímavou a podnětnou diskusi k nim, druhý den pak
společné rozpravě o aktuálních otázkách a trendech ve výuce správního práva na jednotlivých pracovištích právnických fakult v obou zemích. Příští rok by se zasedání mělo
konat na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

DOKTORSKÉ STUDIUM. Zájemci o doktorský studijní program Teoretické právní vědy na PF UP mohou podávat
přihlášky do 16. června. Vybírat mohou z pěti specializací v českém jazyce a jedné v anglickém jazyce. Standardní
doba studia je čtyři roky. Studium je nabízeno v prezenční
(interní) i kombinované (externí) formě. Podrobnosti, včetně
elektronické přihlášky, jsou k dispozici na fakultním webu.
FULBRIGHT PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Fulbrightova komise bude i letos udělovat stipendia na možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA
i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné
a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR.
Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou na webové
stránce fulbright.cz. Čerstvou novinkou je pilotně spuštěná
nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu.

 Z AH R AN IČN Í Z ÁLE Ž ITOSTI
OTEVŘENÍ CENTRA. Ve čtvrtek 20. června se uskuteční
slavnostní otevření Centra pro mezinárodní humanitární
a operační právo (CIHOL). Centrum vzniká pod katedrou mezinárodního a evropského práva PF UP jako další krok dlouhodobé spolupráce fakulty a Armády ČR, jejímž výsledkem
je i několik ročníků unikátního společného cvičení Camp Peira/Jus in Bello. Centrum je zakládáno s cílem nejen vytvořit
institucionální rámec pro další rozvoj vzájemné spolupráce,
včetně výzkumných a pedagogických aktivit, ale také prostor
pro inovativní myšlenky a aktivity expertů z akademického
a vojenského prostředí v oblasti mezinárodního humanitárního práva a dalších oblastí spojených s otázkami bezpeč-
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nosti a užití ozbrojené síly. Tyto atributy budou činit CIHOL
středoevropským unikátem.
PRVNÍ ABSOLVENT. Fin Tuomas Heikkinen, historicky první absolvent anglického doktorského studijního programu
Teoretické právní vědy v oboru European and International
Law na PF UP, převzal 22. května slavnostně vysokoškolský
diplom. Ten mu předali a k titulu Ph.D. gratulovali doc. JUDr.
Olga Pouperová, Ph.D., proděkanka pro doktorský studijní
program a rigorózní řízení, JUDr. Martin Faix, Ph.D.,MJI, proděkan pro zahraniční záležitosti a doc. JUDr. Václav Stehlík,
LL.M. Ph.D., garant programu a vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva.

 RŮZN É
VNITŘNÍ NORMY. V měsíci květnu vešly v účinnost dvě nové
vnitřní normy PF UP. Norma PF-B-19/3 se týká Stanovení požadavků pro řádný výkon práce a odměňování zaměstnanců
na PF UP – akademičtí pracovníci. Norma PF-B-19/4 Pravidla
užití Sociálního fondu na PF UP konkretizuje nové zaměstnanecké benefity na PF UP. Obě normy jsou zveřejněny na
elektronické úřední desce fakulty.

Podrazil, Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu. Cílem kurzu je seznámit posluchače se změnami, které
přináší plánovaná novela zákoníku práce. Seminář se zaměřuje na hlavní změny v oblasti pracovního práva, mezi něž se
řadí např. změna koncepce dovolené, zavedení valorizačního
systému minimální mzdy, novinky v oblasti změn pracovního
poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
doručování či zavedení zcela nového pracovněprávního institutu v podobě tzv. sdíleného pracovního místa. Seminář
je určen pro zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku – jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům,
dále rovněž personalistům či vedoucím pracovníkům. Zaměstnanci UP mají kurz zdarma. Kurz se uskuteční 6. června
přímo na PF UP. Veškeré podrobnosti včetně přihlašování na
letáku.
PRO FAKULTNÍ ŠKOLY. Právnická fakulta připravila pro studenty svých fakultních škol premiérový ročník soutěže Essay
competition. Úkolem středoškoláků bylo napsat esej na téma
Mohl/a bych za totáče používat Instáč? „Hledali jsme téma,
které bude souviset s letošním výročím, oslavou třiceti let
demokracie a svobody v Česku. Současně takové, které bude
propojené s naší právnickou fakultou a pro gymnazisty zajímavé. Chtěli jsme, aby se mladí autoři zamysleli nad pojmy
jako je svoboda, odpovědnost nebo moc,“ vysvětlil Daniel
Pospíšil, koordinátor soutěže. K němu nakonec dorazilo celkem 27 esejí. Autoři vybraných deseti nejlepších písemných
prací se sešli na fakultě, kde své názory prezentovali a obhajovali před porotou. Vítězem premiérového ročníku se stal
Jan Müller, student Slezského gymnázia Opava.

SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Vedení PF UP i letos rozhodlo
o uspořádání „posemestrálního“ neformálního setkání zaměstnanců fakulty. Uskuteční se 18. června od 16:00 v restauraci Doga a paní děkanka na něj všechny zaměstnance srdečně zve. Přihlašovat se lze do 12. června přes tento odkaz
nebo na e-mail marketa.sykorova@upol.cz.
MZDOVÉ PŘEDPISY. Personální a mzdové oddělení PF UP
připomíná akademickým pracovníkům, že mají v kanceláři
tohoto oddělení připravené k podpisu a převzetí nové mzdové předpisy. Účinné jsou od 1. května 2019.
KURZ PRO VEŘEJNOST. Právnická fakulta připravila kurz pro
širší odbornou veřejnost Novinky v pracovním právu – připravovaná novela zákoníku práce. Lektorem bude JUDr. Petr

DĚTSKÝ DEN. Vedení fakulty zve své zaměstnance a jejich
děti a vnoučata na Dětský den s PF UP. Svátek nejmenších se
bude slavit v úterý 11. června 2019 od 16:00 v olomouckém
centru Krokodýlek (Florykova 556). Zaměstnanci mohou přihlašovat své děti na tomto odkaze nebo na e-mail marketa.
sykorova@upol.cz, a to nejpozději do 3. června.

STRANA 6

STATUT PF UP. Právnická fakulta připravuje změnu Statutu
PF UP. Vedení fakulty v těchto dnech sbírá podněty.
30 LET DEMOKRACIE. Právnická fakulta se zapojí do letošních oslav 30. výročí listopadu 1989. Akce na PF UP se uskuteční v týdnu 18.-22. listopadu. Program se nyní připravuje.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, poslední v akademickém roce 2018/2019, vyjde ve středu 26. června. Uzávěrka
pro příjem textů bude v pátek 21. června.

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
29. května

Otázky práva obchodních korporací a práva soutěžního 2019 (učebna U3, budova A, od 13:00)

30. května

Otázky práva duševního vlastnictví 2019 (učebna U3, budova A, od 13:30)

30. května

benefiční akce Zaparkuj Fest pro Ranou péči (Smetanovy sady, 16:00-23:00)

31. května

promoce absolventů Ph.D. a předání jmenovacích dekretů docentům (aula PdF, skupina s absolventy z PF
od 11:00)

4. června

vyjde tištěný Žurnál UP

6. června

kurz Novinky v pracovním právu (učebna MS2, budova B, 10:30-14:00)

7.–8. června

Veletrh vědy a výzkumu (PřF UP, Pevnost Poznání)

11. června

Dětský den s PF UP (centrum Krokodýlek, od 16:00)

18. června

setkání zaměstnanců PF UP (restaurace Doga, od 16:00)

20. června

slavnostní otevření Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo (Umělecké centrum UP, od 11:00)

21. června

promoce absolventů U3V (aula FF UP, skupina PF UP od 9:00)

27. června

promoce absolventů PF UP (aula PdF, čas bude upřesněn)
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