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ZVAŽUJETE DOKTORSKÉ STUDIUM? PŘIHLÁŠKU LZE PODAT DO KONCE KVĚTNA

Jak byste popsal vhodného uchazeče o  doktorské 
studium na olomoucké právnické fakultě, komu bys-
te ho doporučil? A  naopak pro koho podle vás roz-
hodně není?

Doktorské studium je vhodné pro aktivní a  zvídavé 
právníky, kteří si ve své specializaci chtějí prohloubit 
odbornost. Měli by si však před podáním přihlášky 
rozmyslet, k  čemu potřebují doktorský titul. V  ně-
kterých oblastech praxe, samozřejmě v  akademic-
ké činnosti, je doktorský titul nezbytný pro budoucí 
kariéru. V  ostatních oborech právní praxe tento titul 
podmínkou není, proto by absolvování doktorského 
studia mělo člověku přinést nějaký skutečný užitek. 
Cílem by však nemělo být, aby dotyčnému babička 
mohla říkat „pane doktore“. K tomu (s nadsázkou) sta-
čí rigorózní řízení.

Termín pro podání přihlášky k  doktorskému stu-
diu na naší fakultě končí za měsíc, 31. května. Po-
kud například čerstvý magistr uvažuje o postgra-
duálním studiu, co byste mu v tuto chvíli poradil? 
Je vhodné například kontaktovat vedoucího vy-
brané katedry? Už by měl mít v  hlavě projekt své 
disertace? 

Určitě je nejvhodnější postup, když zájemce zkontak-
tuje vedoucího předmětné katedry, nebo konkrét-
ního pracovníka, o  kterém ví, že se tématem pláno-
vané disertace zabývá. Akademičtí pracovníci mají 
dostatečné zkušenosti, aby se zájemcem projekt 
práce včetně jejího názvu probrali a  pomohli mu jej 
zfinalizovat. Vlastní návrh projektu by však uchazeč 
měl mít připraven v písemné podobě, aby bylo o čem 
konkrétním diskutovat. Obecné informace o studiu se 
zájemci mohou dozvědět také 4. května od 16 hodin 
v  online diskusi, kterou fakulta organizuje. Link pro 
připojení lze nalézt na e-nástěnce nebo v události na 
fakultním facebooku.

Chcete si po dokončení magisterského studia prohloubit své znalosti a rozvíjet své odborné dovednos-
ti? Je vám blízká právní věda? Rádi byste přidali ke svému jménu ještě jeden slušivý titul? Pak si můžete 
udělat „velký doktorát“. 
Právě teď je ideální doba si vše promyslet a pokukování po postgraduálním vzdělávání přetavit v při-
hlášku ke studiu a přípravu na přijímací zkoušky. Olomoucká právnická fakulta přijímá přihlášky do dok-
torského studijního programu Teoretické právní vědy do konce května. Vybírat lze z pěti specializací 
a dvou forem – prezenční a kombinované. „Radost mi udělá každý doktorand, který vstupuje do studia 
naplno a který chce využít možnosti, jež mu studium nabízí,“ vzkazuje uchazečům v rozhovoru Michael 
Kohajda, proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance PF UP.

Měli byste vědět
 z Doktorský studijní program Teoretické právní vědy 

 je nabízen v  pěti  specializacích: Ústavní právo,  
 Správní právo, Soukromé právo, Trestní právo  
 a Evropské a mezinárodní právo.

 z Standardní doba studia je 4 roky. Studium 
 je nabízeno v  prezenční (tzv. interní)  
 i kombinované (tzv. externí) formě.

 z Student musí v průběhu studia získat 240 kreditů.  
 Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou  
 a  obhajobou disertační práce. Po úspěšném  
 absolvování získává absolvent titul Ph.D.

 z Podrobné informace jsou dostupné na fakult- 
 ním webu.
 www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/doktorske-studium/

 z Kontaktní osobou pro dotazy ohledně  
 doktorského studia je Bc. Alice Tandlerová, 
 referentka studijního odd. (E. alice.tandlerova 
 @upol.cz; doktorand.pf@upol.cz, T. 585 637 688)

 z Zahraničním studentům je určen specializovaný 
 doktorský studijní program International and  
 European Law v anglickém jazyce.

 z Online setkání se zájemci o doktorské studium 
 na PF UP
 4. května 2021 od 16:00
 1url.cz/@phd.pfup

https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/doktorske-studium
https://1url.cz/@phd.pfup
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Standardní doba studia je čtyři roky. Fakulta nabízí 
dvě formy – prezenční a kombinovanou. Podle čeho 
formu volit? Je například u jedné z forem vyšší prav-
děpodobnost přijetí?

Je potřeba přihlédnout k  tomu, že v  rámci prezenčního 
studia je student daleko více zapojen do výuky a ostatní 
akademické činnosti na katedře. Je potřeba počítat s tím, 
že v pracovní týden bude student muset být podle doho-
dy s katedrou k dispozici. Je nutno to mít vhodně zkombi-
nované s ostatními, třeba pracovními, aktivitami. Obecně 
lze konstatovat, že do prezenční formy přijímáme jen pár 
studentů, většina nastupuje do kombinované formy.

Náležitosti přihlášky a  informace k  přijímacím 
zkouškám, které mají formu ústního pohovoru a kte-
ré se uskuteční ve druhé polovině června, najdou zá-
jemci na fakultním webu v sekci Studujte u nás. Máte 
nějaké rady k přípravě na přijímačky?

Je potřeba si řádně rozmyslet odpovědi na předpokláda-
né otázky. Proč chcete studovat doktorské studium? Proč 
jste si vybral/vybrala dané téma? Samozřejmě v rámci při-
jímacího řízení budou ověřeny i znalosti z daného oboru. 
Určitě není dobré přijímací pohovor podcenit. I  katedra 
musí být přesvědčená, že navrhuje k přijetí toho nejlep-
šího kandidáta.

Studium v  prezenční formě je spojené s  větší časo-
vou náročností. Těmto doktorandům proto ve stan-
dardní době studia náleží doktorské stipendium. To 
činí v tuto chvílí na naší fakultě 11 250 korun. Co jeho 
výši určuje, z jakých zdrojů je vypláceno? Na kolik ho 
může ovlivnit sama univerzita a fakulta? 

Toto základní stipendium se odvozuje od výše pří-
spěvku, který univerzitě posílá stát prostřednictvím 
ministerstva. Základní stipendium se však může na-
výšit dle aktivity studenta. Například mimořádným 
stipendiem za publikační výstupy a  za realizovanou 
výuku. Na fakultě byl zaveden spravedlivý a  objek-
tivní systém vyplácení těchto stipendií. Větší pravi-
delné peníze pak mohou studenti získat z vědeckých 
projektů, na které dosáhnou sami (například START 
UP doktorské granty, IGA projekty) nebo se připojí 
k  jiným řešitelům, třeba do velkých projektů svých 
školitelů. Snažíme se na fakultě, aby ti nejaktivnější 
a nejlepší studenti měli stipendium, které jim umožní 
plně se věnovat studiu.

Zájemci o doktorské studium na naší fakultě si mo-
hou vybírat z pěti specializací. K tomu fakulta usku-
tečňuje specializovaný doktorský studijní program 
International and European Law v anglickém jazyce. 
V poslední době se hovoří o nové specializaci zamě-
řené na římské právo. Kdy by ji mohla fakulta ote-
vřít?

Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom specializa-
ci doktorského studia zaměřující se na římské právo 
a  dějiny práva začít vyučovat od akademického roku 
2022/2023, přijímací řízení by se tedy konalo v červnu 
příštího roku.

Skvělou vizitkou pro doktorské studium jsou úspě-
chy absolventů. Jako příklad uvedu Zdeňka Červínka 
a Petra Podrazila, kteří patří k mladé generaci vědců 
působících na PF UP a  kteří před nedávnem získa-
li prestižní grant od Grantové agentury ČR. Co vám 
jako proděkanovi dělá ještě radost? 

V  dnešní době, která je uspěchaná a  současně nabí-
zí spoustu možností, mi udělá radost každý doktorand, 
který vstupuje do studia naplno a který chce využít mož-
nosti, jež mu studium nabízí. Možnost zahraničních stá-
ží, možnost vědeckých projektů, účastí na konferencích 
a  seminářích. A  nejlépe pokud si tuto aktivitu udrží po 
celou dobu studia a pak úspěšně a v termínu své studium 
ukončí. A nakonec, aby i v postudijním životě dělali naší 
fakultě čest a slávu.

O významu a kvalitě doktorských studií často hovoří 
i nově zvolený rektor UP profesor Martin Procházka. 
Vzhledem k  potenciálním publikačním a  vědeckým 
možnostem tuto oblast považuje za klíčovou. Ve 
svém týmu proto bude mít i  prorektora pro doktor-
ská studia. Co na novinku říkáte? 

Určitě je to správný směr. Pokud je naše univerzita 
výzkumnou univerzitou, je potřeba podporovat růst 
akademických pracovníků. A  naprostá většina akade-
mických pracovníků svou kariéru začíná v  doktorském 
studiu. Doktorští studenti jsou v tomto smyslu budouc-
ností každé univerzity a je potřeba je podporovat. Navíc 
si myslím, že by podpora univerzity měla směřovat ne-
jen ke studijním záležitostem, ale k celé sociální oblasti 
doktorandů. Tak, aby vedle studia měli například mož-
nost začít nebo realizovat plnohodnotný rodinný život, 
ti nejlepší měli také nabídku zajímavé profesní budouc-
nosti na univerzitě. Tak, aby byla univerzita zajímavá 
i pro zahraniční zájemce o doktorské studium.

Vaše funkční období končí v  lednu 2024. Co byste 
chtěl v  oblasti doktorského studia na PF UP ještě 
upravit, změnit, nastavit?

Rád bych, aby na konci tohoto období doktorandi měli na 
naší fakultě velmi dobré podmínky pro svou studijní i vě-
deckou činnost. Aby byla fakulta velmi zajímavá pro své 
doktorské studium pro absolventy jiných fakult. Z hledis-
ka právních oborů si myslím, že by měla být akreditována 
i  specializace na čistou teorii práva. Také některé veřej-
noprávní obory příbuzné správnímu právu by mohly být 
novou specializací. Ale tři roky není v  této oblasti nijak 
dlouhá doba.
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Byť jsem již během magi-
sterského studia tušil, že 
bych se v  budoucnu rád 
věnoval mezinárodnímu právu, má cesta k  doktorské-
mu studiu nebyla přímá. Po roce stráveném na pozici 
korporátního právníka ve velké společnosti mi však bylo 
jasné, že se tímto směrem nechci dál ubírat. Doktorát 
jsem tedy vnímal jako možnost vrátit se k tomu, co mě 
zajímá a  rozšířit si své znalosti v  této oblasti. Pro svůj 
doktorský výzkum jsem si zvolil problematiku ochra-
ny kulturního dědictví během ozbrojeného konfliktu 
z pohledu mezinárodního práva trestního. Tímto téma-
tem jsem se zabýval již ve své diplomové práci a zdálo 
se mi, že mi má stále co nabídnout, zároveň také bylo 
velmi aktuální. Nicméně byla zde i  celá řada dalších 
věcí, které mě k  doktorskému studiu lákaly: možnost 
zapojit se do zajímavých mezinárodních projektů, ab-
solvovat stáže v  mezinárodních organizacích, účastnit 
se konferencí, setkávat se s odborníky na dané otázky 
a v neposlední řadě i velmi vstřícný a flexibilní přístup 
katedry mezinárodního a  evropského práva. Abych se 
mohl dané problematice skutečně plně věnovat, zvolil 
jsem si prezenční formu studia, která rovněž umožňuje 
větší zapojení do fakultních aktivit a projektů. 
Přestože do mého studia přesně v jeho půli významně 
zasáhla současná pandemie, podařilo se mi do značné 
míry využít nabízených možností. Uplynulý akademic-
ký rok jsem strávil v Neapoli na Università degli Studi 
di Napoli Federico II, kde jsem měl možnost konzulto-
vat svůj výzkum s tamními vyučujícími a doktorandy, 
což považuji za velký přínos. V prvním roce studia se 
mi též povedlo získat financování na dvouletý projekt 
v rámci Interní grantové agentury (IGA), což mi velmi 
pomohlo v  začátcích mého výzkumu. Právě díky 
projektu IGA jsem mohl vyrazit konzultovat řešené 
otázky do centrály UNESCO v Paříži a  také na určitou 
dobu navštívit Max Planck Institut v  Heidelbergu 
a  Peace Palace Library v  Haagu, kde jsem získal 
potřebné materiály a měl možnost celé téma probrat 
s  významnými odborníky. V  nedávné době jsem do-
končil svou disertační práci a momentálně pracuji na 
odborném článku zaměřeném na bližší vymezení poj-
mu military necessity ve vztahu ke kulturním statkům, 
avšak již teď vím, že bych v  tom, co nyní dělám, rád 
pokračoval i v budoucnu.  

Doktorské studium není 
jen profesní, ale i  osob-
ní výzvou. Výzvou, která bezesporu posouvá hranice 
každého z nás. Je také velkou dávkou zkušeností a no-
vých zážitků, ať již se studenty při výuce seminářů nebo 
s kolegy při rozmanitých debatách na konferencích.
Na doktorské studium jsem se dala s představou, že ve-
dle advokátní praxe budu i nadále do hloubky zkoumat 
vybrané téma. Budu si klást zajímavé otázky a snažit se 
formulovat své myšlenky tak, abych dospěla k závěru, 
u kterého není vyloučeno, že jej zanedlouho pod tíhou 
dalších zkušeností a  informací změním. To vše v  obo-
ru, který mne baví. Správní právo pak pro mne osobně 
bylo jasnou volbou, neboť se jedná o obor, ve kterém 
si každý z nás najde oblast, která jej zaujme. Při volbě 
kombinované formy studia pro mne byly rozhodující 
zejména pracovní povinnosti. Ty však současně nevy-
lučují vědecké působení. Mnou zvolená forma studia 
byla tedy určena tím, že jsem se chtěla i nadále odbor-
ně rozvíjet nad rámec svých běžných pracovních po-
vinností.
Dále nemohu nezmínit důležitost nejen odborných rad, 
ale také času, pozornosti a podpory, kterou mi věnuje 
má školitelka, JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., a ostatní 
členové katedry. I z tohoto důvodu doktorské studium 
doporučuji, neboť zpětná vazba a  výměna postřehů 
jsou k  nezaplacení a  vysokoškolská půda a  zejména 
doktorské studium je k rozvoji tím nejlepším místem.
Byť je doktorské studium časově náročné, nabyté zku-
šenosti považuji za velký přínos a  nelituji času, který 
jsem svému studiu věnovala. Doktorské studium mohu 
s čistým svědomím doporučit dalším uchazečům.

 � JAK TO VIDÍ STUDENTI

 Mgr. Ivan Ryška

 interní doktorand  na katedře

 mezinárodního a evropského

 práva (3. ročník)

 školitel: 
 prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

 JUDr. Soňa Večeřová

 externí doktorandka 

 na katedře správního práva 

 a finančního práva (3. ročník)

 školitelka: 
 JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

 advokátka
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 � NOVÉ VEDENÍ UP

PROREKTOŘI Z  PF UP. Už za pár dnů, od 1. května, 
bude mít Univerzita Palackého nového rektora. Do 
křesla usedne prof. MUDr. Martin Procházka, dosavad-
ní děkan Fakulty zdravotnických věd UP. Akademický 
senát volil nového děkana 31. března. Profesor Martin 
Procházka povede univerzitu po následující čtyři roky, 
od letošního května do dubna 2025. Nový rektor by 
měl rád ve svém týmu celkem osm prorektorů, z  toho 
hned dva si vybral na právnické fakultě. Jedinou ženou 
v  týmu by měla být JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 
z katedry správního práva a finančního práva, která má 
zůstat na pozici prorektora pro legislativu a organizaci. 
Novým prorektorem pro strategii a vnější vztahy by měl 
být JUDr. Mag. i. Michal Malacka, Ph.D., MBA.  z katedry 
mezinárodního a evropského práva. Nastupující rektor 
již poskytl rozhovor například Českému rozhlasu Olo-
mouc. Záznam si můžete poslechnout ZDE.

 � ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

PRO DOKTORANDY. Katedra mezinárodního a  evrop-
ského práva spolu se zahraničním oddělením právnické 
fakulty připravily pro doktorandy speciální workshop 
zaměřený na projektový management. Workshop Pro-
ject Management Methodologies and Practice for PhD 
students se uskuteční online 30. dubna dopoledne, 
bude v  angličtině a  lektorovat jej bude Serge Nengali 
Kumakamba. Pro účast je nutná registrace u referentky 
zahraničního oddělení Mgr. Radany Kuncové (radana.
kuncova@upol.cz). Všichni zaregistrovaní obdrží včas 
odkaz na workshop.

STUDIUM V NĚMECKU. Pokud vás láká studium v Ně-
mecku, využijte nabídky organizace DAAD pro české 
studenty. Veškeré podrobnosti najdete na webových 
stránkách.

 � STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI

STREET LAW, ZAPOJ SE. Nestihli jste dubnovou 
schůzku se Street law? Nevadí, máme pro vás ještě je-
den termín, a to 26. května. Schůzka se Street law vám 
dá nahlédnout do zákulisí všech předmětů, představí 
vám Street law 1, Street law 2, Organizace středoškol-
ského moot courtu. Zároveň bude vedena v  duchu 
Street law, takže kreativně, interaktivně a snad i zábav-
ně. Schůzka se uskuteční online, pro další podrobnosti 
sledujte e-nástěnku.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Pokud se chystáte 
na jarní termín státních zkoušek, nezapomeňte se na 
ně přihlásit. Termín konání státní závěrečné zkoušky 
pro magisterský obor Právo byl předběžně stanoven 
na 24. května – 4. června 2021. Písemné přihlášky je 
možné zaslat na e-mail: sarka.jelinkova@upol.cz do 
30. dubna. Termín konání státní závěrečné zkouš-
ky pro bakalářský obor Právo ve veřejné správě byl 
předběžně stanoven na 21. – 23. června. Písemné při-
hlášky je možné zaslat na e-mail: lenka.sedlakova@
upol.cz do 26. května. Termín konání státní závěreč-
né zkoušky pro navazující magisterský obor Evropská 
studia se zaměřením na evropské právo byl předběž-
ně stanoven na 28. - 29. června. Písemné přihlášky na 
státní závěrečné zkoušky je možné zaslat na e-mail: 
lenka.sedlakova@upol.cz do 2. června. Nebude-li to 
zcela vyloučeno, proběhnou státní závěrečné zkouš-
ky v prezenční podobě.

ŠETŘENÍ. Jak se studující Univerzity Palackého pro-
měnili za posledních deset, dvacet let? Jaké je být stu-
dentem této univerzity tady a  teď? Odpovědi hledá 
dotazníkové šetření Filozofické fakulty UP. Všichni po-
sluchači olomoucké univerzity mají možnost přispět 
k zajímavému výzkumu. „Stačí nám vašich patnáct mi-
nut. Dotazování jsme spustili v druhé polovině dubna 
a  probíhá online. Budeme velmi rádi za všechny vaše 
odpovědi,“ vzkazuje za výzkumný tým studentům Dan 
Ryšavý z  katedry sociologie, andragogiky a  kulturní 
antropologie Filozofické fakulty UP. Šetření je součástí 
výzkumu Studenti UP 2021 a podpořila ho Studentská 
grantová soutěž. Dotazník je k dispozici ZDE.

ŘÍMSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. V pátek 30. dubna se 
bude konat mezinárodní česko-slovenské kolo řím-
skoprávního moot courtu, kterého se pravidelně zú-
častňují zástupci všech českých a  slovenských práv-
nických fakult. Letos se uskutečnilo i  fakultní kolo 
výhradně online formou, bude tomu tak i  ve finále. 
Držte, prosím, v  tento den palce našim zástupcům, 
kteří se z  písemného vyřazovacího kola dostali přes 
vítězství ve fakultním ústním finále až k  postupu do 
mezinárodního kola. Tým sestává z  těchto studentů 
1. ročníku: Petr Štědra, Tereza Molendová a  Barbora 
Helvínová. 

http://bit.ly/CRoOl-int-MP
https://www.daad.cz/cs/
https://www.daad.cz/cs/
https://www.surveymonkey.com/r/GDPSFCT
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DOKTORSKÉ STUDIUM. Zvažujete doktorské studium 
na olomoucké právnické fakultě? Tak právě vám je urče-
né online setkání s proděkanem pro doktorské studium 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. Dozvíte se, co můžete 
od studia očekávat, jak probíhají přijímací zkoušky, jak 
vybrat téma disertační práce nebo zpracovat teze. Stačí 
být online a  připojit se (pro přihlášení do služby Zoom 
nejsou potřeba žádná hesla): úterý 4. května 2021 | od 
16:00 | odkaz na setkání ZDE.

TIP NA ZÁŘÍ. Navzdory epidemii koronaviru se ji poda-
řilo uspořádat vloni a letos by tomu nemělo být jinak. Je 
tu další ročník tradiční Školy lidských práv. Konat se bude 
12. až 18. září 2021 v Náměšti nad Oslavou. Zúčastnit se 
mohou studenti ze všech ročníků všech právnických fa-
kult v ČR i na Slovensku. Veškeré podrobnosti, včetně při-
hlašování, najdete na webu letní školy.

 � VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

DISKUZE NAD PRIORITAMI SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 
UNIE. Představit názory na „Nový program pro spo-
třebitele: digitální a  zelená transformace Evropské 
unie“ mělo za cíl mimořádné jednání, které pořádala 
Evropská komise společně s  Ministerstvem průmyslu 
a  obchodu ČR. Online dialog se uskutečnil 23. dubna 
za účasti předních zástupců Evropské komise, státní 
správy, spotřebitelských organizací, podnikatelů i aka-
demické obce. Mezi diskutujícími byli například Didier 
Reynders, komisař pro spravedlnost a  spotřebitele – 
Evropská komise, Karel Havlíček, místopředseda vlády, 
Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů, 
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a  cestovní-
ho ruchu, nebo Vlastimil Turza, vedoucí právního od-
dělení České obchodní inspekce. Názory akademické 
obce pak za UP reprezentovala doc. JUDr. Blanka Víto-
vá, LL.M. Ph.D. z  katedry soukromého práva a  civilní-
ho procesu PF UP, která se v rámci výzkumné skupiny 
Jean Monnet Network zabývá problematikou ochrany 
spotřebitele v digitálním světě. Ve svém příspěvku se 
věnovala oblasti personalizované tvorby cen a srovná-
vala online a offine ochranu spotřebitele při stanovení 
ceny různým spotřebitelům na základě jejich chování 
na internetu.

REMEMBER NANSEN. Olomoucká právnická fakulta se za-
pojila do mezinárodního projektu Remember Nansen, je-
hož cílem je připomenout práci a osobnost Fridtjofa Nanse-
na, norského polárníka, vědce, diplomata, politika a držitele 
Nobelovy ceny za mír. Hlavním koordinátorem dvouletého 
projektu, který má svou webovou stránku, je Tallinn Uni-
versity of Technology. Dalšími partnery jsou tři španělské 
univerzity – University of Valladolid, Vigo University a Sala-
manca University, italská Universita di Bologna a také Latvi-
an Institute of International Affairs. Fakulta v rámci projektu 
připraví výstavy, akademici se zapojí do výzkumu ve formě 
připravované publikace a zúčastní se závěrečné konference. 
Studentům je pak určena speciální facebooková soutěž. Na 
její vítěze čeká v srpnu dobrodružná cesta po stopách Frid-
tjofa Nansena. Koordinátorem projektu Remember Nansen 
je na PF UP proděkan JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. 

Z  ODBORNÉHO TISKU. Akademici a  doktorandi olo-
moucké právnické fakulty pravidelně publikují v odbor-
ném tisku. Rádi bychom výstupy jejich vědecké práce pro 
vás monitorovali. Proto budeme sledovat vybraná práv-
nická periodika a ve zpravodaji zveřejňovat přehledovou 
tabulku. Vzhledem k tomu, že není možné postihnout ce-
lou škálu publikačních výstupů, budeme rádi, pokud nás 
na své odborné články sami upozorníte. Informace po 
vzoru tabulky, prosím, pište na daniel.pospisil@upol.cz.

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D., LL.M.
Neoprávněné poskytování 

právních služeb 
Trestní právo 

– číslo 1/2021, od str. 5

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D; JUDr. Petra Masopust Šachová,
 Ph.D.; Mgr. Tereza Řeháková; Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.

Možnosti uplatnění restorativní 
justice ve vězeňství: názory 
a postoje pracovníků VS ČR

Trestněprávní revue
 – číslo 1/2021, od str. 41

prof. JUDr. Jan Dědič; JUDr. Jan Lasák, Ph.D.,  LL.M.

Nesrovnalosti právní úpravy 
družstev ve světle novely zákona 

o obchodních korporacích

Obchodní právo – číslo 
1/2021, od str. 3

Mgr. Markéta Zimnioková

AI + blockchain = smlouva 
o spotřebitelském úvěru?

Bulletin advokacie 
– číslo 1-2/2021, od str. 41

Mgr. Karel Huneš

Podnět k zahájení přezkumného 
řízení aneb může správní orgán 
napadnout vlastní rozhodnutí?

Bulletin advokacie 
– číslo 1-2/2021, od str. 52

Mgr. Stanislav Cik

Právo poškozeného na účinné 
vyšetřování ve světle nejnovější 

judikatury Ústavního soudu

Bulletin advokacie
– číslo 3/2021, od str. 37

https://1url.cz/@phd.pfup
https://www.skolalidskychprav.cz/
https://remembernansen.eu/
https://remembernansen.eu/project-trip/
mailto:daniel.pospisil%40upol.cz?subject=
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 � RŮZNÉ

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ. Dne 27. dubna nabyla účinnosti 
nová vnitřní norma O nařízení hromadného čerpání do-
volené akademickým pracovníkům a  ostatním zaměst-
nancům PF UP v  kalendářním roce 2021. Z  provozních 
důvodů a po dohodě s odborovou organizací děkan na-
řizuje akademickým pracovníkům PF UP hromadné čer-
pání dovolené: v termínu od 26. července 2021 do 6. srp-
na 2021 včetně a dalších 5 pracovních dnů v období od 
1. července do 30. srpna 2021 včetně, tj. 15 pracovních 
dnů. Ostatním zaměstnancům PF UP ukládá povinnost 
čerpání dovolené v rozsahu 15 pracovních dnů v období 
od 1. července 2021 do 31. srpna 2021. Děkan dále naři-
zuje hromadné čerpání dovolené akademickým pracov-
níkům a ostatním zaměstnancům PF UP v termínu od 27. 
prosince 2021 do 28. prosince 2021 včetně, tj. 2 pracovní 
dny. Vnitřní normu PF-B-21/04 najdete na úřední desce.

PROVOZ KNIHOVNY. Knihovna UP na Zbrojnici a všech-
ny fakultní pobočky zůstávají i  nadále uzavřeny. Knihy 
(a  to i  ty z  prezenční studovny) je možné si půjčovat 
v  dosavadním speciálním bezkontaktním režimu. Po-
drobnosti naleznete na webu knihovny.

DO PRÁCE NA KOLE. Pohyb je zdravý. Otřepaná věta, 

která ale v  dnešní pandemické době nabyla znovu na 
významu. Musíme se hýbat a každá příležitost je dobrá. 
Nenechte si proto ujít možnost přihlásit se do 11. roční-
ku květnové výzvy Do práce na kole, kterou pořádá spo-
lek AutoMat. A  pozor, mezi zaregistrovanými již jeden 
tým z PF UP je. Přihlašovat se můžete do 30. dubna ZDE.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ. Vstup do prostor fakulty je až do 
odvolání umožněn pouze zaměstnancům, kteří se pro-
kážou negativním výsledkem testu, proděláním nemoci 
covid-19 v posledních 90 dnech anebo prokážou, že byli 
očkováni. Zaměstnanci PF UP se mohou nechat testovat 
antigenními testy vždy ve středu a  ve čtvrtek na sou-
sední přírodovědecké fakultě (6. patro, kontaktní osoba: 
dagmar.petrzelova@upol.cz). Na testování je nutné si 
rezervovat termín. Informace k testování jsou všem za-
městnancům zasílány jedenkrát týdně.

FAKULTNÍ WEB. Pokud potřebujete provést změnu, 
aktualizaci informací na fakultním webu – v záložkách, 
které pod vás spadají, prosím, obracejte se na kolegu 
Milana Fojta (T. 585 637 681, M. 777 887 913, E. milan.
fojt@upol.cz). V  případě větších změn nebo v  případě 
potřeby konzultace úprav se nadále obracejte na Oddě-
lení komunikace a vnějších vztahů PF UP, na Evu Hrud-
níkovou (T. 585 637 507, E. eva.hrudnikova@upol.cz). 
Oddělení komunikace má na starosti také obecné fa-
kultní informace na webu.

KURZY. Právnická fakulta připravila na květen a červen 
celkem čtyři kurzy a semináře pro odbornou veřejnost. 
Všechny se uskuteční online. Přehled kurzů, včetně od-
kazů na přihlašování, najdou zájemci na fakultním webu 
v  záložce Veřejnost. Pro další podrobnosti pak mohou 
kontaktovat Mgr. Michaelu Šrámkovou. Kurzů se mohou 
účastnit i zaměstnanci fakulty, pro ně jsou kurzy zdarma. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 26. 
května. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 21. května.

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.

JUDr. Soňa Večeřová
Šetření podnětu 

podle správního řádu
Bulletin advokacie

 – číslo 1-2/2021, od str. 48
Vyřizování podnětu k zahájení
správního řízení z moci úřední

Jurisprudence
 – číslo 2/2021, od str. 28

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Veřejné financování vysílání 
veřejné služby v kontextu práva

EU o státních podporách

Právní rozhledy 
– číslo 6/2021, od str. 204

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.; 
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.; JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

K hodnocení znaleckých posudků 
i v kontextu nové právní úpravy

Právní rozhledy – číslo 
7/2021, od str. 236

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 

Správa vlastního 
majetku a podnikání

Právník 
– číslo 3/2021, str. 153

Mgr. Lucie Tungul, Ph.D., M.A

Správa vlastního 
majetku a podnikání

Podcast na Seznam 
Zprávy (Checkpoint), 

8. dubna 2021

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., proděkanka JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
grafická sazba: Milan Fojt | úvodní text a editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 4/2021

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-21-04_Dovolena_PFUP_2021_ke_zverejneni.pdf
https://www.knihovna.upol.cz
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/na-bicyklu-pesky-ci-poklusem-vyzva-do-prace-na-kole-pocita-vse
mailto:dagmar.petrzelova%40upol.cz?subject=
mailto:milan.fojt%40upol.cz?subject=
mailto:milan.fojt%40upol.cz?subject=
mailto:eva.hrudnikova%40upol.cz?subject=
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-soucasne-turecko-muze-i-evropska-unie-rika-expertka-149824?fbclid=IwAR1ir_cWqRY2ETjneX1vgjBzQ6smZewaR3ruuURKjGH3kr-3VQwfE2Svcc4


S T R A N A  7

Moje vizitka
Na fakultu jsem nastoupila v dubnu 2009, kdy jsem byla 
přijata na centrum dalšího vzdělávání.  Po mateřské, vloni 
v září, jsem nastoupila na oddělení komunikace a vnějších 
vztahů na pozici referent pro oblast komunikace a marke-
tingu. Najdete mě v budově A, v pracovně 2.20.

Moje první setkání s fakultou
Když jsem odcházela z personální a vzdě-
lávací agentury, zaujal mě inzerát 
právnické fakulty, kdy hledali kolegu 
na centrum dalšího vzdělávání. A pro-
tože to byla práce v mém oboru a Uni-
verzita Palackého je moje alma mater, měla jsem vcelku jas-
no. A nyní máme opět duben, akorát o dvanáct let později, 
a jsem pořád tady i s šestiletou rodičovskou pauzou. 

Moje práce
Na práci na fakultě se mi líbí, že je pestrá, rozmanitá a kre-
ativní, baví mě komunikace s lidmi a ráda se podílím na or-
ganizaci akcí pro veřejnost a na PR fakulty. A musím zmínit 
také výborný pracovní kolektiv – ona je to taková nadstav-
ba, která ale vůbec není samozřejmostí. O to víc jsem ráda, 
že jsem takového pracovního kolektivu součástí (a tím teď 
nemyslím jen naše oddělení) a mám to štěstí, že můžu říct, 
že se do práce opravdu vždy těším.

VÍM, ŽE VÝBORNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIVVÝBORNÝ PRACOVNÍ KOLEKTIV
Když vloni nastoupila na oddělení komunikace a vnějších vztahů mnozí kolego-
vé jí tykali a vítali s úsměvem. Ani po šestileté pauze na ni nezapomněli. Dnes 
má v náplni práce především organizaci kurzů pro odbornou veřejnost nebo 
prohlubování vztahů s absolventy. Seznamte se – Michaela Šrámková.

Moje pracovní radosti
S kolegy se často smějeme, a  jsem za to moc ráda. V na-
šem týmu jsme si všichni sedli po pracovní i osobní strán-
ce a  pro mě osobně je to hodně důležité. Jedna drobná 
úsměvná příhoda za všechny. Kolegyně nemohla najít hr-
nek, ze kterého je zvyklá pít kávu, a  poté, co prohledala 
všechny skříňky i myčku se slovy – „To není možný, vždyť 
tady přece někde musí být“ – jí padl zrak na můj stůl a zjis-
tila, že z něj právě piju kávu já.

Můj vztah k právu
Právo jsem nestudovala, takže je to pro mě velká nezná-
má. Ve svém předchozím zaměstnání jsem jen pracovala 
se zákoníkem práce. Ale na druhou stranu je velkou výho-
dou, že pracuji pod jednou střechou s právníky – odbor-
níky na jednotlivá právní odvětví, takže v případě potřeby 
se mám na koho obrátit.

Moje oblíbené jídlo
Miluji dobré jídlo, ráda vařím a  zkouším nové recepty. 
Mám v oblibě ryby, mořské plody a sushi. No a v kombina-
ci s proseccem to nemá chybu.

NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ

Můj volný čas
Jsem docela aktivní člověk, miluji výlety a poznávání no-
vých míst, ráda se potkávám s přáteli a jejich dětmi a mám 
ráda, když se pořád něco děje. A moc ráda sportuji – v zimě 
běžky a lyže, jinak kolo, turistika, běhám, cvičím jógu, ráda 
plavu, tančím (společenský tanec) a s přáteli hraji volejbal. 
Taky mám ráda kulturu, za normálních okolností chodím 
pravidelně do divadla. Tak se těším, až vše zase otevřou.

PŘEDSTAVUJEME


