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STUDENTSKÁ PRÁVNÍ PORADNA ZMAPOVALA PO-
SLEDNÍ ČTYŘI ROKY SVÉ ČINNOSTI

Čtyři roky činnosti Studentské právní poradny v kostce. Tak 
by se dala stručně popsat třináctistránková zpráva, kterou 
připravili studenti práv působící v  poradně spolu s  jejími 
pracovnicemi. Dokument, který nyní čeká na grafické zpra-
cování, má mimo jiné sloužit jako propagační materiál jak 
samotné poradny, tak i právnické fakulty.
Zpráva provede čtenáře fungováním poradny v  letech 
2016 až 2019. „Původně jsme chtěli zpracovat jen klasic-
kou ročenku. Ale protože jsme měli k dispozici i data starší, 
vznikl tento netradiční materiál. Systematičtěji data sbí-
ráme právě od roku 2016,“ vysvětlila Lucia Madleňáková, 
vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání, pod které 
poradna spadá. 
Velký kus práce na materiálu odvedly studentky práv, které 
v  poradně působí – Karolína Foukalová se Zuzanou Holi-
šovou sbíraly data, Kateřina Galdová a  Diana Urbášková 
převzaly přípravu kompletní zprávy. „Konečné zpracování 
pak bylo na kolegyni Martině Grochové,“ doplnila Lucia 
Madleňáková.
Hlavní část dokumentu tvoří statistické údaje. Autoři je 
získali mimo jiné ze spisů, které jsou v poradně zakládány 
ke každému řešenému případu. A co se tedy dá ze studie 
vyčíst?
Například to, že Studentská právní poradna ročně přijme 
150 až 200 případů. Z  toho ale musí přibližně pětinu od-
mítnout. „Hlavním důvodem je nesoučinnost, ukončení 
klientem nebo složitost případu,“ vysvětlila Lucia Madle-
ňáková. Právní rada je pak poskytnuta v naprosté většině 
případů. Počet studentů, kteří se klientům pod dohledem 
supervizorů věnují, se pohybuje konstantně v  rozmezí 35 
až 40 studentů v  jednom semestru. Počet supervizorů od 
roku 2016 mírně stoupá. „Což dokazuje, že o účast v porad-
ně mají zájem nejen studenti, ale také zejména její bývalí 
absolventi – dnes vyučující či advokáti,“ doplnila.
Důležité a zároveň zajímavé mohou být zejména pro klien-
ty dva časové údaje. Nad vypracováním jedné právní rady 
studenti stráví v  průměru 13 hodin odborné práce. Práv-
ní rady se klient dočká od prvního kontaktu s  poradnou 
v průměru za 77,54 dne.
Z  materiálu je možné zjistit také informace o  samotných 
klientech. Na poradnu se obracejí častěji ženy než muži, 
pouze výjimečně právnické osoby a  jen minimum klientů 
je ve věkové kategorii do 35 let a nad 75 let. 

Zpracovaný dokument ale není jen o  číslech, tabulkách 
a  grafech. Autoři do něj přidali fakta z  historie poradny, 
popis jejího fungování, přehled zajímavých akcí, projek-
tů, odkazy na mediální výstupy, pravidla pro poskytová-
ní právních rad, ale také jmenný seznam studentů, kteří 
ve vymezeném období v poradně pracovali.
„Cílová skupina, pro kterou bude brožura určena, je po-
měrně široká. Ocenit by ji měli klienti, studenti, vyučující 
a všichni naši příznivci a spolupracující instituce,“ naznačila 
Lucia Madleňáková. Materiál má podle ní silný propagační 
potenciál. „Byla bych ráda, kdyby vznikla i anglická verze, 
ať se máme v zahraničí čím prezentovat.“ Další využití pak 
vidí v oblasti výzkumu.
Studentská právní poradna PF UP vznikla v roce 1996, jako 
vůbec první právní klinika ve střední Evropě. Spolu s pol-
skými klinikami je považována za nejlépe fungující v  Ev-
ropě. Poradna sídlí a přijímá klienty v budově A právnické 
fakulty. Po dokončení dostavby nového centrálního křídla 
fakulty ji čeká stěhování do nových rekonstruovaných pro-
stor.

Studentská právní poradna sídlí v budově A právnické fakul-
ty. Foto: Eva Hrudníková
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 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI

EVALUACE ONLINE. Semestr, jaký si nikdo z nás nepředstavo-
val, je za námi – alespoň pokud jde o jeho oficiální výukovou 
část. Nezapomeňte proto na zpětnou vazbu! Pedagogické 
výkony vašich vyučujících je možné ohodnotit v Portálu UP. 
Aplikace zůstane otevřená až do posunutého konce letního 
semestru, tedy do 15. září. Informace k evaluaci zde.

STÁTNÍ ZKOUŠKY. Státní závěrečné zkoušky oboru Právo se 
budou konat 22. června 2020 – 3. července 2020, Právo ve ve-
řejné správě 22. - 24. června 2020 a Evropská studia se zamě-
řením na evropské právo 7. - 8. července 2020. Přihlašování na 
SZZ včetně uzavření posledního ročníku je třeba stihnout do 
28. května (Právo) a 15. června (PRVS a EVST). Pro studenty, 

kteří potřebují např. kvůli zaměstnání státnice vykonat dříve, 
byl vypsán zvláštní termín SZZ 1. června 2020.

PROMOCE. Vedení UP se dohodlo s  děkany všech fakult, že 
letošní promoce budou uskutečněny nejdříve v průběhu září 
a  nadcházejících měsíců. Slavnostní promoce absolventů 
oborů Právo, Právo ve veřejné správě a  Evropská studia se 
zaměřením na evropské právo je plánovaná na 9. října 2020. 
Promoce je určena absolventům jarního termínu státnic (tito 
absolventi budou přihlášeni automaticky) a pro absolventy, 
jejichž termín promoce 27. 3. 2020 byl z  důvodů mimořád-
ných opatření zrušen. Vedení fakulty žádá tyto absolventy, 
aby zaslali na studijní oddělení (na adresu sarka.jelinkova@
upol.cz) e-mail s  informací, zda se termínu promoce 9. 10. 
2020 zúčastní. 

SENÁTOŘI PRÁVNICKÉ FAKULTY OBHÁJILI SVÁ KŘESLA 
V AS UP
Právnickou fakultu budou v  nově zvoleném Akademickém 
senátu UP reprezentovat všichni tři dosavadní senátoři. Ve 
volbách, které se poprvé v historii UP konaly online, svá křes-
la obhájili – JUDr. Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA z  ka-
tedry mezinárodního a  evropského práva, JUDr. Veronika 
Tomoszková, Ph.D. z  katedry správního práva a  finančního 
práva a student Marek Stratilík. Zajímavosti je, že všichni tři 
jsou současně i členy fakultního senátu.
Své hlasy odevzdalo v  online prostředí 418 voličů – členů 
akademické obce PF UP, z toho šest bylo neplatných. Volební 
účast na fakultě dosáhla 28,73 %. Pro srovnání – při volbách 
do AS UP v roce 2017 byl počet platných hlasovacích lístků na 
PF UP 214.

Od zveřejnění výsledků voleb běží dvoudenní lhůta pro roz-
porování. Stížnosti je možné podávat na e-mailovou adresu 
jan.strojil@upol.cz či k rukám předsedy hlavní volební komi-
se MUDr. Jana Strojila, Ph.D., nejpozději do půlnoci 28. května 
2020. Po uplynutí uvedené lhůty budou případné připomín-
ky volební komisí vypořádány a  na úřední desce UP budou 
zveřejněny konečné výsledky voleb a složení nového senátu.
Každou fakultu v akademickém senátu reprezentují dva aka-
demici a  jeden zástupce studentů. Senátorů je tedy celkem 
24 a jejich volební období je tříleté. Složení nově zvoleného 
AS UP najdete zde.
Nově zvolení senátoři za PF UP (v závorce počet hlasů)
JUDr. Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA (179)
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. (179)
Marek Stratilík (353)

https://eval.upol.cz/StudentEvaluation
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-palackeho-ma-novy-akademicky-senat/
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DOKTORSKÉ STUDIUM. Zájemci o  doktorské studium na PF 
UP už mají jen posledních pár dnů pro podání elektronické 
přihlášky. Ty lze podávat do 31. května. Vše potřebné najdou 
zájemci na fakultním webu v záložce Studujte u nás.

SOUTĚŽ. Právnická fakulta je národním partnerem soutěže 
Economic, Legal, and Social Innovation in V4 Countries – 
Essay and Multimedia Competition for University Students in 
the V4 Countries. Hlavním vyhlašovatelem soutěže je organi-
zace PILnet, The Global Network for Public Interest Law. A co 
je úkolem soutěžících? V tuto chvíli stačí nápad na inovativní 
a  životaschopný projekt zaměřený na společenský, právní, 
ekonomický nebo environmentální problém. Příspěvky ve 
formě krátké eseje nebo videoprezentace lze zasílat na com-
petition@pilnet.org nejpozději do konce května. Soutěžit 
mohou jednotlivci nebo dvoučlenné týmy. A co čeká na vítě-
ze? Vybraní studenti budou mít možnost představit svůj pro-
jekt na globálním fóru PILnet 2020, které se uskuteční v říjnu 
v Dublinu. Zájemci najdou veškeré informace o soutěži zde.

ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV. Studentům právnických fakult z  ČR 
a  Sloveska je určena Škola lidských práv, která se uskuteční 
13. až 19. září v Náměšti nad Oslavou. Jde o tradiční týdenní 
cyklus workshopů pořádaný neziskovou organizací Pro bono 
aliance. Přihlašovat se můžete do 10. července. Vše důležité 
najdete na webové stránce skolalidskychprav.cz.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

ČESKO-BOSENSKÁ SPOLUPRÁCE. Vytvořit úzké vazby mezi 
Právnickou fakultou UP v  Olomouci a  Právnickou fakultou 
Sarajevské univerzity za účelem podpory rozvoje kapacit bo-
senského partnera v oblasti právního vzdělávání a výzkumu 
a intenzivního sdílení kapacit a know-how PF UP s bosenský-
mi kolegy. To je hlavní cíl projektu nazvaného CLOSER, který 
uspěl v dotačním programu Posilování kapacit veřejných vy-
sokých škol v rozvojových zemích vyhlášeném Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR. Projekt reaguje na potřeby, respektive 
ambice bosenského partnera, které se týkají rozvoje řízení 
vysoké školy a podpory výzkumných a rozvojových aktivit na 
úrovni vysokoškolských institucí v  členských zemích Evrop-
ské unie. Hlavním řešitelem dvouletého projektu (2020-2021) 
je děkan PF UP – doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D, od-
bornými garanty a koordinátory pak proděkani JUDr. Ondrej 
Hamuľák, Ph.D. a JUDr. Martin Faix, M.J.I, Ph.D.

SVOČ 2020. V  letošním ročníku fakultního kola soutěže ve 
Studentské vědecké a odborné činnosti se utká 7 soutěžících 
z řad studentů magisterského studia a 21 soutěžích z doktor-
ského studijního programu včetně tří prací zahraničních stu-
dentů. Obhajoby prací proběhnou online formou v termínu 
16. - 17. 6. 2020 a vítězové v jednotlivých kategoriích budou 
oceněni finanční odměnou. Automaticky rovněž postoupí do 
Česko-slovenského kola soutěže SVOČ, kde budou naši fakul-
tu reprezentovat.

ÚSPĚCH. Mgr. et Mgr. Ondřeji Filipcovi, Ph.D. z katedry poli-
tologie a  společenských věd se podařilo publikovat v  pres-
tižním vydavatelství Routledge. Na monografii The Islamic 
State From Terrorism to Totalitarian Insurgency pracoval pět 
let. Jde o jeho v pořadí jubilejní desátou monografii. Rozho-
vor s Ondřejem Filipcem o jeho knižní novince připravujeme 
pro Žurnál online.

https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/doktorske-studium/
https://www.pilnet.org/project-updates/325-economic-legal-and-social-innovation-in-v4-countries.html
https://www.pilnet.org/project-updates/325-economic-legal-and-social-innovation-in-v4-countries.html
https://www.pilnet.org/project-updates/325-economic-legal-and-social-innovation-in-v4-countries.html
https://www.skolalidskychprav.cz/
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KNIŽNÍ NOVINKA. U nakladatelství C. H. Beck vyšla na konci 
dubna v prestižní ediční řadě „právní instituty“ vědecká mo-
nografie Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Jedná 
se o první monografii specializující se na problematiku pře-
stupkové odpovědnosti právnických osob po rekodifikaci 
správního trestání (zákon č. 250/2016 Sb.). Autorem knihy je 
Mgr. Tomáš Grygar, absolvent naší právnické fakulty, na jejíž 
katedře správního práva a finančního práva v současné době 
působí jako interní doktorand. 

 � RŮZN É

OTEVŘENÍ BUDOV. Z  důvodu uvolňování vládních opatření 
rozhodlo vedení PF UP o prodloužení otevírací doby fakult-
ních budov. Od pondělí 25. května jsou obě budovy otevřeny 
v pracovní dny od 8:00 do 18:00.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Děkan PF UP vyhlásil výběrové řízení 
na obsazení míst vedoucích kateder. Přihlášky lze posílat do 
12. června 2020. Veškeré podrobnosti výběrového řízení na-
jdete na úřední desce fakulty i univerzity.

KDY DO KNIHOVNY. Od pondělí 25. května je opět otevřená 
pobočka Knihovny UP na právnické fakultě, otevírací doba 
je 9–15 hodin. V knihovně budou zatím platit zvýšená hygi-
enická opatření: rozestupy mezi židlemi budou 2 metry, to-
též opatření platí u počítačů, bude častější dezinfekce stolů 
a  klávesnic, bude k  dispozici dezinfekce, knihovnice budou 
mít roušky i  štíty. V  prostorách knihovny se zdržujte jen po 
dobu nezbytně nutnou.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ. Chystáte se na fakultu a  nevíte, jaká 
opatření vás při vstupu do budov čekají? Můžu jako zaměst-
nanec fakulty vyjet na zahraniční služební cestu? Jak proběh-
ne letošní přijímací řízení? Odpovědi nejen na tyto otázky 
najdete přehledně na fakultním webu. Stačí kliknout na titul-
ní stránce na modrý pouták Aktuální informace o opatřeních 
na PF UP (během epidemie koronaviru).

MEMORIÁL. Zveme vás na II. ročník volejbalového turna-
je Peťa Zoubek Beach Open k  uctění památky Petra Zoub-
ka, studenta PF UP, který vloni podlehl rakovině. Turnaj se 
uskuteční v  sobotu 27. června v areálu TJ Ostrava, Varenská 
3098/40a, 702 00 Ostrava. Turnaj se hraje v kategoriích hobby 
a sport a přihlásit se do něj lze v týmu i jednotlivě. Propozice 
a  registrační formulář najdete na tomto webu. Při registraci 

do 10. června máte možnost výběru velikosti pamětního trič-
ka, které obdrží každý hráč. Věříme, že stejně jako v minulém 
roce se turnaje zúčastní i početná reprezentace PF UP slože-
ná z akademiků, absolventů i současných studentů.

ROUŠKY BEZ HRANIC. Díky sbírce, kterou vyhlásilo zahranič-
ní oddělení PF UP, putovaly ručně šité roušky na celkem tři 
partnerské univerzity – do Francie na Université Clermont 
Auvergne, do Rakouska na Paris Lodron Universität Salzburg 
a  do Itálie na Università degli Studi di Ferrara. Děkujeme 
všem, kteří se zapojili a pomohli.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 
24. června. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 19. 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.
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https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/vyberove-rizeni-pf-up-na-obsazeni-mist-vedoucich-kateder/
https://www.pf.upol.cz/aktualni-informace-o-opatrenich-na-pf-up-behem-epidemie-koronaviru/
http://www.petazoubek.cz/

