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 AN K E TA
Do konce roku 2016 zbývá už jen několik málo prosincových
dnů. Je tedy čas se ohlédnout a bilancovat.
Pro Právnickou fakultu Univerzity Palackého (PF UP) to byl
rok jubilejní. Celých dvanáct měsíců si při nejrůznějších příležitostech připomínala 25. výročí od svého obnovení. Slavila
se zaměstnanci, studenty i absolventy. A byl to také první rok
pod vedením týmu děkanky Zdenky Papouškové.
A jak hodnotí právě končící rok lidé právnické fakulty? Požádali jsme celkem osm zaměstnanců a studentů, aby se ohlédli
za svým akademickým a osobním životem.
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., děkanka PF UP (2008–
23. ledna 2016), profesorka na Katedře soukromého práva
a civilního procesu PF UP:
Po 23. lednu letošního roku zažívám pocit jisté úlevy, už odpovídám pouze sama za sebe, ale také pocit značné únavy, spíše
psychické, než fyzické. Poté čtrnáct dní spojených s projevem
instinktů „novomanželské tchyně“ (děti, už jste ....?, děti, měly
byste......., Hrušáková, mlč, už to není tvůj problém…). Doufám, že se ty moje instinkty příliš neprojevily navenek. Současně lehká deprese, co teď budu dělat, když mám tolik volného
času? Inu, volný čas pro plánované aktivity jaksi nenastal. Zejména se o to postaral nezletilý vnuk Igor Hrušák. Je fakt, že to
je o tom, co CHCI, ne, že MUSÍM. Z hlediska fakulty mám dobrý
pocit, že věci jdou kupředu, náš další vlastní docent, další docentury kolegů jsou v řízení před vědeckou radou v Brně. Mám
konečně čas na výuku, kterou si užívám, a zvolna se vracím
zpět ke svému milovanému rodinnému právu.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., děkanka PF UP:
Tento rok hodnotím jako rok výzev! Ano, ne jedné, ale hned
několika. Nová funkce od 23. ledna způsobila nový „styl“ práce. Také ztrátu anonymity a úbytek „volného“ času. Ale zároveň poznávání nových lidí, situací a rolí, se kterými funkce
souvisí. Jsem velmi ráda za poznání fakulty jako celku, včetně spolupráce se studentskými spolky. Dostala jsem se také k
přehodnocení životních priorit. V osobním životě také došlo
ke změně. V pondělí 19. 12. 2016 jsem se stala tetou, moje děti
mají konečně parťačku – sestřenici, tak se těšíme na další výzvy. Jsem také vděčná, byť je to někdy náročné, že děti jsou
zdravé a rostou jak „z vody“. Dělají mi radost a víc momentálně opravdu nepotřebuji. Ne, moment, omlouvám se, potřebuji
víc… Rodinu, přátele, kolegy…sama bych to nezvládla! Všem
děkuji a těším se, co přinese rok další.
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., předseda Akademického
senátu PF UP:
Pokud jde o akademický život, konečně se nám po několika
letech práce podařilo v dubnu vydat knihu „Základní práva“,
kde jsem byl vedoucím autorského kolektivu. Kniha má zatím
dobrý ohlas, takže jsem rád, protože obdobná publikace zatím
v České republice nebyla vydána. V osobním životě to byl druhý přírůstek do rodiny – dcera Maja, tudíž i v osobní rovině jde
o příjemnou změnu, byť za cenu lehké spánkové deprivace v
posledních dvou měsících roku 2016.
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Mgr. Radana Kuncová, vedoucí referentka Zahraničního
oddělení PF UP:
Rok 2016 by se z mého pohledu dal nejstručněji vystihnout
označením – rok změn. V lednu se změnilo vedení fakulty, mám
nového nadřízeného, podařilo se nám uzavřít 3 nové a atraktivní
smlouvy pro výjezdy studentů, přibyla mi nová, velice schopná a navíc velmi milá kolegyně, takže už na celé zahraniční oddělení nejsem sama. V osobní rovině změnil můj manžel práci,
dokončujeme stavbu domu a stojíme před rozhodnutím, zda
nechat dceru na základní škole nebo se pokoušet o přestup na
víceleté gymnázium.
JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., odborný asistent na Katedře politologie a společenských věd PF UP:
Rok 2016 byl pro mou maličkost přelomový. Začal jsem na plný
úvazek učit ústavní právo na právnické fakultě v Brně, úspěšně jsem prošel nástrahami habilitačního řízení a do roku 2017
tudíž doufejme, že vstoupím s titulem docent. Nově pracuji v
pracovní skupině pro právo EU při Legislativní radě vlády. V
osobním životě se mohu pochlubit tím, že se skoro 200 cestami vlaky a autobusy Regiojetu jistě patřím k nejlepším zákazníkům pana Jančury a že jsem byl rodinou definitivně zařazen
do kategorie „občas nás doma navštíví“.
Mgr. Václav Pravda, doktorand na Katedře mezinárodního a evropského práva PF UP:
Pro mne osobně to bylo zakončení magisterského studia a zapojení se do pracovního procesu. Z nesobeckého (stále mého)
úhlu pohledu lze uvést britské referendum o vystoupení z EU
a prezidentské volby v USA. Fakultní optikou to byla ztráta Jardy Sovinského. Ten člověk pro mne představoval ducha naší
fakulty. Na jeho poutavé výklady o státních symbolech a oktrojovaných ústavách budu dlouho vzpomínat.

 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
HLASUJ. Na začátku prosince odstartoval nový ročník soutěže
Fakulta roku. Hodnoťte a hlasujte pro svoji fakultu. Zapojit se
může každý student či absolvent. Pomozte své alma mater vylepšit její postavení v prestižním žebříčku vysokých škol! Hlasujte zde.
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ. Z důvodů vánočních svátků a čerpání
dovolené bude studijní oddělení uzavřené od 22. prosince do
1. ledna. V pondělí 2. ledna již mohou studenti vyřizovat své
záležitosti v obvyklých úředních hodinách.
KDY DO KNIHOVNY? Studenti a zaměstnanci, kteří se v nejbližších dnech chystají do knihovny PF UP, musejí počítat se
změnou provozní doby. V posledním předvánočním týdnu je
knihovna otevřená od 9:00 do 15:30. Od pátku 23. prosince do
2. ledna bude zavřená. Po Novém roce až do 12. února lze do
knihovny zajít v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00, v pátky
pak od 9:00 do 12:00. Aktuality sledujte na stránkách knihovny.
LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Na začátku prosince se uskutečnilo fakultní kolo již 5. ročníku národní soutěže Lidskoprávní Moot Court. Studenti argumentovali v případu týkajícím se
omezování rodičovské způsobilosti v souvislosti s výběrem
základní školy. Týmy, které se umístily na prvním (Klára Baumgartnerová, Kvido Lotrek, Denisa Štětinová) a druhém místě
(Adam Stawaritsch, Nikola Hlubinková, Tobiáš Turek), budou
olomouckou fakultu reprezentovat na celostátním finále v
březnu na Ústavním soudě. Více o fakultním kole soutěže zde.

Jiří Stýblo, student 1. ročníku oboru Právo:
Byl to můj první rok spojený s olomouckou právnickou fakultou. Velkou oporou v začátcích studia mi byli lidé, které
jsem potkal už na právnickém seznamováku a se kterými
jsme vytvořili okruh, ve kterém si navzájem radíme a pomáháme. Druhým důležitým okruhem jsou pro mě studenti
ze spolků ELSA Olomouc a Nugis Finem. Aktivity druhého
jmenovaného se mi natolik líbí, že jsem se spolkem zahájil
spolupráci. Musím přiznat, že život v Olomouci mi vyhovuje
ve všech směrech.
Bc. Michal Varnavčin, student 2. ročníku oboru Evropská
studia se zaměřením na evropské právo:
Rok 2016 pro mě začíná a končí s akademickým rokem
2015/2016, strávil jsem ho celý na Erasmu v Miláně, a tak sám
sebe uzavírá. Přiblížím vám ho v 50 slovech: Přijel jsem, seznámil se, pařil, unavil se, učil se, jel na Vánoce, odstátnicoval,
pocítil rychlost nových známostí, cestoval, skvěle jedl, trošku
přibral, užíval mírnou zimu, učil Italy hrát florbal a skoro vyhrál
ligu, užíval teplé léto, loučil se, vrátil se a ocenil sílu starých
známostí.

PŘIHLÁŠKY DO KLIENTSKÝCH KLINIK. Centrum pro klinické právní vzdělávání spustilo pro studenty přihlašování do
právních klinik na letní semestr. Přihlášky zasílejte na e-mail
lucia.valentova@upol.cz nejpozději do 31. prosince. Termín se
týká přihlášek do Studentské právní poradny, Administrativně
právní kliniky a nově i do Spotřebitelské právní kliniky. Přihlášky jsou ke stažení na stránkách Centra pro klinické právní
vzdělávání v záložce jednotlivých předmětů.
CZECH MOOT COURT COMPETITION. Studentský spolek ELSA
Olomouc nabízí jedinečnou příležitost ukázat, jak naše fakulta
vyniká v občanském právu. Utvořte tým a sepište do 15. ledna
žalobu na dané téma. Více informací naleznete na webových
stránkách nebo na facebookové události. S dotazy se také
můžete obrátit na Terezu Müllerovou: mullerova@elsa.cz.
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 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
ERASMUS+. Vzhledem k tomu, že právnická fakulta uzavřela
smlouvy se třemi novými partnerskými univerzitami (University of Lisbon, University of Brescia, University of Insubria), bude
4. ledna vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na zahraniční
studijní pobyty Erasmus+. Přihlášky je možné podávat prostřednictvím webové aplikace do 18. ledna. Ústní kolo výběrového řízení proběhne po zpracování přihlášek, o přesném
termínu bude zahraniční oddělení informovat všechny přihlášené e-mailem.

PROMOCE. Dne 9. prosince se uskutečnily slavnostní promoce absolventů doktorských studijních programů Univerzity
Palackého. Pro diplom opravňující k užívání titulu Ph.D. si z
právnické fakulty přišli Petr Podrazil, Marek Juráš a Petr Prchal.
Doktorské studium na podzim na PF UP úspěšně ukončil i Pavel Jiříček, ten se ale promoce neúčastnil. Všem čtyřem doktorům blahopřejeme.

 VĚ D ECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
HABILITACE. Úspěšné habilitační řízení před Vědeckou radou PF UP má za sebou JUDr. Petr Tégl, Ph.D. z olomoucké
Katedry soukromého práva a civilního procesu. K tomu, aby
mohl užívat titul docent, už jen stačí slavnostně převzít jmenovací dekret. Petr Tégl předložil habilitační práci s názvem
Veřejné seznamy podle občanského zákoníku a přednesl
habilitační přednášku Pořadí limitovaných věcných práv.
Petr Tégl habilitoval v oboru Občanské právo a je v pořadí
druhou osobností, která úspěšně prošla řízením na PF UP.

 RŮZN É
AUKCE PRO KUBÍKA. I letošní vánoční večírek na právnické
fakultě měl charitativní rozměr. Do již tradiční aukce nabídli
zaměstnanci celkem 16 zážitků. K mání byly například výlet
za vínem na jižní Moravu, lyžování s děkankou nebo relaxační pobyt na chatě u manželů Tomoszkových. Celkem zaměstnanci a studenti věnovali na dobrou věc 30 000 korun. Peníze
dražitelé pošlou dvouapůlletému Kubíkovi Svačinovi z Prostějova, u kterého lékaři diagnostikovali vzácný Sturge-Weberův syndrom. K vydařené aukci výrazně přispěl program
vánočního večírku. Studentskému spolku ELSA Olomouc se
povedlo zorganizovat módní přehlídku mladé uznávané návrhářky Sandry Švédové a do role modelek obsadit studentky a zaměstnankyně fakulty.

PODPOŘENÉ PROJEKTY. Na konci listopadu zasedala fakultní hodnotící komise Soutěže o rozvojové projekty v
rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). Bylo podáno deset žádostí o podporu na inovaci předmětů. Vyhověno bylo sedmi. Mezi ně byla rozdělena alokovaná částka pro právnickou fakultu ve výši 507 400
korun. Seznam schválených projektů je k dispozici zde.
STUDENTSKÁ SOUTĚŽ. Dne 12. prosince vyhlásila děkanka
právnické fakulty další ročník soutěže ve Studentské vědecké
a odborné činnosti (SVOČ). Bylo upuštěno od názvu Monseho studentská vědecká soutěž a fakulta zůstává u obecného
označení SVOČ, který je užíván na ostatních českých a slovenských právnických fakultách, které se klání účastní. Deadline
pro odeslání přihlášek do soutěže na e-mail svoc.pf@upol.cz
je 15. února. Bližší podmínky soutěže a pravidla najdete zde.
ŠKOLENÍ ONLINE. Pro zájemce o podání projektové žádosti
do soutěže IGA proběhla dne 2. a 8. prosince dvě školení „Jak
napsat úspěšný projekt IGA“. Zájemci, kteří se školení nezúčastnili, najdou informace sdělené na školení zde.

HVĚZDA POMÁHALA. Studentský spolek ELSA Olomouc ve
spolupráci s charitativní organizací Šance i letos uspořádaly
sbírku Vánoční hvězda. Studentům se za prodej květin podařilo utržit 8 776 korun. Výtěžek putoval dětem na hemato-onkologické oddělení do Fakultní nemocnice Olomouc.
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
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PRÁVNÍ PORADNA. Studentská právní poradna pomáhala
klientům v zimním semestru od 3. října do 8. prosince. Za tu
dobu přijala 110 případů. V novém roce se klientům opět otevře 27. února.
ELSA DAY. Během 5. ročníku ELSA Day, který se konal na
fakultě 30. listopadu, ELSA Olomouc rozšiřovala povědomí
o migračním právu. Zájemci se mohli zapojit do akcí jako
Ranní šálek kávy s ELSA, prohlédnout si výstavu receptů s
příběhem či se zúčastnit večerního živého streamingu ze
sídla Rady Evropy s předními odborníky na migrační právo.

Právnickou fakultu Universität Wien i České centrum. Celý program byl následně završen tradičními vánočními trhy.
ZAJÍMAVÝ ROZHOVOR. V polovině prosince vyšlo další číslo
časopisu Žurnál UP. Mimo jiné v něm na straně 35 najdete zajímavý rozhovor se soudkyní a absolventkou olomoucké právnické fakulty Lenkou Konrádovou. Přečíst si ho můžete také na
webu.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ. Autorkou letošního vánočního a novoročního přání PF UP je Tereza Hanusová, studentka 3. ročníku oboru
Právo ve veřejné správě. Stáhnout si ho můžete zde.
VIDEO. Studentský spolek ELSA Olomouc zpracoval video z
letošní Letní školy práva, pořádané v červenci na právnické
fakultě. Jak si zahraniční studenti užívali Olomouc? Podívejte
se zde.
MIKULÁŠ. V pondělí 5. prosince chodil fakultou Mikuláš se
svými dvěma pomocníky – čertem a andělem. Rozdávali
dobrou náladu a za písničku, básničku či selfie obdarovávali
zaměstnance a studenty malou sladkostí. Obchůzku pořádal
studentský spolek ELSA Olomouc. Jeho členové a studentky
2. ročníku navíc připravili v předsálí auly malé občerstvení v
podobě punče, dortu či sušenek.

STATUT UP. Akademický senát Univerzity Palackého se při
svém posledním jednání v kalendářním roce 2016 věnoval
zásadním univerzitním tématům. Přijal časový harmonogram
voleb do univerzitního senátu i základní vzorec, podle něhož
bude dělit univerzita v příštím roce příspěvky a dotace z ministerstva školství. Vedle řady důležitých univerzitních dokumentů přijal i ten nejzásadnější, a to Statut UP.
LEDNOVÉ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
25. ledna. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 20. ledna.

EXKURZE. Dne 1. prosince se ve spolupráci s ELSA Olomouc
uskutečnila exkurze do vánoční Vídně. Studenti měli možnost
navštívit náslech soudu Landesgericht für Strafsachen Wien,

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 hodin.

 K ALE N DÁR IUM
19. prosince 2016 – 10. února 2017
24. prosince – 1. ledna

zkouškové období na PF UP
fakulta z provozních důvodů uzavřena

29. prosince

děkanské volno

30. prosince

rektorské volno

21. ledna

Den otevřených dveří na PF UPOL (9:00 - 14:00)

23. ledna

uplyne 26 let od obnovení právnického učení v Olomouci
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