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Vážení a milí čtenáři,

po čase nezbytných příprav pouštíme do éteru první číslo elek-
tronického zpravodaje Právnické fakulty Univerzity Palackého 
(PF UP) v Olomouci. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění a zjedno-
dušení komunikace napříč fakultou. Sloužit má tedy především 
vám – akademickým pracovníkům a studentům olomouc kých 
práv, pro které má být zdrojem informací a  současně místem 
pro prezentaci vlastních zpravodajských novinek.

Periodikum jsme nazvali sice jednoduše, ale přesto výstižně 
zPRÁVOdaj. Název vzešel ze soutěže uvnitř fakulty. Z 22 návr-
hů od 11 členů akademické obce PF UP postoupily dva (zPRÁ-
VOdaj, zPRÁVNÍK) do druhého kola. Vítězný název, jehož auto-
rem je student 4. ročníku studijního oboru Právo Milan Vařeka, 
získal 269 hlasů z celkového počtu 473 hlasujících.

Hlavní impuls pro vznik elektronického zpravodaje vzešel 
od děkanky PF UP Zdenky Papouškové. „Považuji za nutné 
obnovit a  udržet vhodnou formu komunikace uvnitř fakulty 
například vydáváním interního newsletteru, na kterém se bu-
dou podílet jak studenti, tak akademičtí pracovníci,“ napsala 
do svého programu vloni před volbami Zdenka Papoušková. 
V následujících odpovědích svůj uskutečněný slib přibližuje.

Proč se vedení fakulty rozhodlo zPRÁVOdaj vydávat?
Mám pocit, že na naší fakultě chybějí efektivně fungující ko-
munikační toky. Potřebné informace se nedostávají ke všem 
zaměstnancům a  studentům. Od mého nástupu do funkce 
se sice začala pravidelně scházet akademická obec, častěji se 
koná i Kolegium děkanky, ale přesto tu je stále potřeba další 
platformy pro přenos informací. A tu naplní právě tento zpra-
vodaj.

Co vy osobně od něj očekáváte?
Očekávám, že bude sloužit právě pro zmiňovaný přenos in-
formací mezi jednotlivými lidmi, katedrami, obory, pracovišti 
UP, ale i pro veřejnost. Chci v něm stručné aktuální informace 
určené co nejširšímu okruhu čtenářů. Ne všichni pracovníci 
a studenti používají Facebook, ne všichni věnují patřičnou po-
zornost hromadným e-mailům.

Komu budu určen?
V první řadě je připraven pro zaměstnance a studenty fakulty. 
Dostanou se k němu však i  lidé mimo akademickou obec PF 
UP, tedy veřejnost. Chceme, aby se o  dění na fakultě vědělo 
i  navenek. Zprávy mohou být důležité a zajímavé například 
pro ostatní fakulty UP, jiné právnické fakulty, naše absolventy, 
uchazeče o studium, rodiče i prarodiče našich studentů nebo 
příznivce fakulty.

Jak často bude vycházet a jak se k němu zájemci dostanou?
Z počátku jednou měsíčně, vždy poslední středu v měsíci. Po-
kud časem zjistíme, že je potřeba častějšího vydávání a bude 

dostatek příspěvků, tak klidně i jednou za dva týdny. Pracovní-
kům fakulty a posluchačům bude zPRÁVOdaj zasílán e-mailem 
a bude také umístěn na webových stránkách fakulty.

Co všechno v něm čtenáři najdou?
Řekla bych, že především krátké zprávy informativního cha-
rakteru o tom, co nového se v poslední době na fakultě událo, 
o naší práci, úspěších a problémech. A také připomínky důle-
žitých termínů, pozvánky na nejbližší konference, přednášky 
externistů, workshopy, besedy... Možná časem zjistíme, že je 
touto cestou potřeba odpovídat i na nějaké odborné otázky, 
nebo vznikne i  nějaká speciální pravidelná rubrika. Periodi-
kum jistě postupem času dozná změn.

Kdo do něj může přispívat?
Především vedení fakulty, ale jinak může určitě kdokoli zevnitř 
fakulty – všichni pracovníci, tedy nejen ti akademičtí, a všichni 
studenti. Budeme velmi rádi za jejich příspěvky, ale i postřehy, 
názory a náměty. Bez diskuze a získání zpětné vazby těžko do-
sáhneme informačně kvalitního periodika.

 � ÚVO DN Í SLOVO
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 � STUD IJ N Í Z ÁLE Ž ITOSTI

VÝZKUM MEZI ABSOLVENTY. Do 11. prosince probíhá dotaz-
níkové šetření mezi absolventy oboru Právo. Na konci listopa-
du fakulta registrovala více než 420 odpovědí, tedy vysokou 
zpětnou vazbu, která umožní vytvořit relevantní obraz o vý-
sledcích studia oboru a kvalitě přípravy absolventů oboru na 
praxi. Výsledky budou vyhodnoceny počátkem příštího roku 
a budou podkladem pro přípravu reakreditace oboru Právo.

STUDENTSKÁ EVALUACE. Od 28. listopadu do 9. prosince se 
uskuteční komplexní evaluace výuky ze strany studentů. Eva-
luace se týká všech rozvrhových akcí všech bakalářských a ma-
gisterských oborů vyučovaných na právnické fakultě. Cílem 
je, v  souvislosti se zaváděním systému vnitřního hodnocení 
kvality na UP, získat od co největšího počtu studentů infor-
mace o  kvalitě výuky, jejím obsahu, používaných metodách, 
přístupu vyučujících, nikoli tedy pouhé hodnocení výuky jako 
takové.

PROMOCE. Dne 25. listopadu pořádala právnická fakulta slav-
nostní promoce absolventů. V magisterském oboru Právo bylo 
promováno 75 absolventů, v navazujícím magisterském oboru 
Evropská studia se zaměřením na evropské právo 18 absolven-
tů a v bakalářském oboru Právo ve veřejné správě 10 absolven-
tů. Absolventům gratulujeme a přejeme jim mnoho osobních 
i profesních úspěchů!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Právnická fakulta zveřejnila souhrnnou 
zprávu z  přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017. 
Na obor Právo se přihlásilo 1 375 uchazečů, z nichž bylo cel-
kem přijato 497 a z toho se ke studiu zapsalo 274 studentů. 
Na obor Právo ve veřejné správě se přihlásilo 374 uchazečů, 
z nichž bylo celkem přijato 108 a z toho se ke studiu zapsalo 
55 studentů. Na obor Evropská studia se zaměřením na ev-
ropské právo se přihlásilo 72 uchazečů, z nichž bylo celkem 
přijato 34 a z toho se ke studiu zapsalo 27 studentů. Poprvé 
se otevřel také obor International and European Law vyučo-
vaný v  anglickém jazyce, do nějž se přihlásilo 7 studentů, 
přijati byli 3, ovšem ke studiu se zapsal jen jediný student. 
Do doktorských studijních programů se přihlásilo celkem 
31  uchazečů, z  nichž bylo celkem přijato 27 a  z  toho se ke 
studiu zapsalo 23 studentů. K 31. říjnu tak na PF UP studo-
valo celkem 1593 studentů, z toho v prvních ročnících 390.

LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Dne 2. prosince se uskuteč-
ní fakultní kolo již 5. ročníku národní soutěže Lidskoprávní 
Moot Court. Letos budou studenti argumentovat v  případu 
týkajícím se omezování rodičovské způsobilosti v  souvislosti 
s výběrem základní školy. Týmy olomoucké právnické fakulty 
v republikovém kole pravidelně dosahují kvalitních výsledků. 
Letos je do soutěže přihlášeno 8 týmů. Pro účastníky zajistila 
fakulta kouče a 15. listopadu se konala přednáška o písemné 
a ústní argumentaci.

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ. Studenti předmětu Sportovní právo 
uspořádali v neděli 13. listopadu ve Sportovní hale UP sportovní 
odpoledne pro učitele a  studenty. V  jeho rámci spolu změřily 
síly týmy učitelů a studentů ve fotbale a volejbale. Ve fotbale se 
odehrála tři kratší utkání s výsledky (z pohledů studentů) 5:1, 3:5 
a 3:0, a ve volejbale jedno utkání s výsledkem (z pohledu stu-
dentů) 0:4. Všem účastníkům i divákům děkujeme!

PŘIHLÁŠKY DO KLIENTSKÝCH KLINIK. Centrum pro klinické 
právní vzdělávání již spustilo pro studenty přihlašování do 
právních klinik na letní semestr. Přihlášky zasílejte na e-mail 
lucia.valentova@upol.cz nejpozději do 31. prosince. Bližší in-
formace najdete zde. 

ZAJÍMAVÍ HOSTÉ. Listopad byl na fakultě plný zajímavých 
hostů. Například Jean Monnet Centre of Excellence při Univer-
zitě Palackého pořádalo kulatý stůl s europoslanci Pavlem Te-
ličkou a Pavlem Svobodou, studentské spolky pozvaly americ-
kého velvyslance Andrewa H. Schapira nebo vrchního státního 
zástupce Iva Ištvána.

ZAJÍMAVÍ HOSTÉ. Listopad byl na fakultě plný zajímavých 
hostů. Například Jean Monnet Centre of Excellence při Univer-
zitě Palackého pořádalo kulatý stůl s europoslanci Pavlem Te-
ličkou a Pavlem Svobodou, studentské spolky pozvali americ-
kého velvyslance Andrewa H. Schapira nebo vrchního státního 
zástupce Iva Ištvána. 

CLIENT INTERVIEWING. V pátek 25. listopadu se uskutečnil dru-
hý ročník fakultní soutěže Client Interviewing. Vítězkami se staly 
studentky 3. ročníku Klára Pelclová a Kristýna Zábojníková.

HLEDÁ SE MANAŽER. Spolek Nugis Finem vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici manažera Iurium Wiki. Deadline pro přihlášení 
je 11. prosince. Podmínky a další podrobnosti zde.

HALLOWEEN. Dne 31. října večer se uskutečnil halloweenský 
lampionový průvod pro děti zaměstnanců právnické fakulty, 
který pořádali studenti Sportovního práva.

KLINIKOVÁ KONFERENCE. Dnes (30. listopadu) se v aule usku-
teční první kliniková konference „Případy z  právní kliniky“, 
kde studenti budou prezentovat zajímavé případy, na kterých 
v právních klinikách pracovali.

http://www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/centra/centrum-pro-klinicke-pravni-vzdelavani/o-nas/
http://blog.nugisfinem.org/vyberove-rizeni-manazera-iurium-wiki-prosinec-2016/
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 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE

KONFERENCE. Největší vědeckou událostí podzimu na práv-
nické fakultě byla říjnová mezinárodní konference „Legal re-
sponses to forced mass migration: regional approaches and 
perspectives“. Dvoudenní setkání, které přilákalo do Olomou-
ce osmdesát účastníků ze čtyř kontinentů, mělo za cíl předsta-
vit přístup k fenoménu nucené masové migrace v jednotlivých 
regionech. Více najdete na webových stránkách konference. 

NOVÍ PARTNEŘI. Právnická fakulta podepsala smlouvu o spo-
lupráci se třemi novými univerzitami. Novými partnerským 
školami jsou – University of Nantes, University of Lisboa a Uni-
versity of Brescia.

ERASMUS+. Bylo vypsáno výběrové řízení na zahraniční stu-
dijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na rok 2017/2018. 
Uzávěrka online přihlášek je 10.  prosince. Informace podá 
a dotazy zodpoví zahraniční oddělení právnické fakulty.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

PODPOŘENO GAČR. Grantová agentura České republiky 
(GAČR) zveřejnila 25. listopadu rozhodnutí o udělení gran-
tů na podporu řešení vědeckých projektů. V letošní soutěži 
standardních projektů bylo podpořeno 33,1 % standardních 
projektů, z toho 15 podpořených grantů bylo podáno práv-
nickými fakultami v ČR. V letošním roce podávala naše Práv-
nická fakulta Univerzity Palackého 11 žádostí standardních 
grantů, z  nichž 4 byly grantovou agenturou podpořeny. 
V příštím roce tak bude naše fakulta řešit celkem 9 grantů 
GAČR. Úspěšným žadatelům – JUDr. Ondreji Hamuľákovi, 
Ph.D., doc. JUDr. Václavu Stehlíkovi, LL.M., Ph.D., doc. JUDr. 
Blance Vítové, LL.M., Ph.D. a JUDr. PhDr. Robertu Zbíralovi, 
Ph.D. – gratulujeme!

OCENĚNÉ PUBLIKACE. Během Akademických dnů Univerzi-
ty Palackého v únoru 2017 předá rektor Jaroslav Miller čest-
né uznání také autorům sedmi odborných knih z právnické 
fakulty. Oceněnými jsou JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., Mgr. 
Pavel Petr, Ph.D., LL.M., JUDr. Olga Pouperová, Ph.D., JUDr. 
Petr Prchal, Ph.D., doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. za publika-
ci připravenou společně s  JUDr. Bronislavou Coufalovou, 

Ph.D., JUDr. Tomáš Tintěra a  JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. 
Výsledky celouniverzitní soutěže najdete zde.

VÝJIMEČNÁ DIPLOMKA. Za mimořádně kvalitní označil Insti-
tut pro udržitelný rozvoj diplomovou práci absolventky práv-
nické fakulty Markéty Horové. V premiérovém ročníku soutěže 
o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson jí udělil čestné uznání. Markéta 
Horová uspěla s prací nazvanou „Možnosti výstavby v zápla-
vových územích“.

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ. Dne 28. listopadu vyhlásil 
rektor Univerzity Palackého již 8. ročník studentské grantové 
soutěže – IGA. Projekty na právnické fakultě jsou nově dvoule-
té, aby byl v rámci projektu dostatečný časový prostor na sku-
tečnou realizaci slíbených projektových výstupů. Podrobnosti 
najdete zde.

MONOGRAFIE. V prestižním zahraničním vydavatelství Sprin-
ger vyšla monografie JUDr. Ondreje Hamuľáka, Ph.D., odbor-
ného asistenta na katedře mezinárodního a evropského práva 
a člena Jean Monnet Centre of Excellence při UP. Výzkumným 
cílem publikace nazvané National Sovereignty in the Europe-
an Union. View from the Czech Perspective je podat analýzu 
toho, jaké implikace pro chápání suverenity České republiky 
přináší realita členství našeho státu v Evropské unii.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY. Na podzim byl vyhlášen 4. ročník 
Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu 
Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). Právnická fakulta má 
k dispozici k rozdělení 507 000 korun. Podáno bylo 10 projektů 
s celkovou požadovanou částkou 1 156 742  korun. Nyní se do-
končuje oponování a hodnocení projektů.

ÚSPĚCH DOKTORANDA. Druhé místo v kategorii doktorandů 
si přivezla olomoucká právnická fakulta z letošního českoslo-
venského finále soutěže o nejlepší studentskou vědeckou prá-
ci. V sekci doktorandů hodnotící komisi zaujala studie Jaromíra 
Zajíce, ve které se věnoval zadržovacímu právu. Více o účasti 
olomouckých studentů zde. 

 � PROVOZ FAKULT Y

PODATELNA / POKLADNA. Pro vyúčtování veškerých záloh 
a drobných vydání, pro nákup stravenek za prosinec bude fa-
kultní pokladna otevřena do 15. prosince. Zaměstnanci, kteří 
vyjíždějí po 15. prosinci na služební cestu, musí tuto skuteč-
nost oznámit dopředu na pokladně a domluvit se na vyúčto-
vání cestovních náhrad.

KONEC ROKU. Z důvodů úspor za tepelnou energii bude fa-
kulta od 24. prosince do 1. ledna zcela uzavřena. Na 29. prosin-
ce je vyhlášeno děkanské volno a na 30. prosince pak rektor-
ské volno. Po dva dny (27. a 28. prosince) je tedy potřeba, aby 
zaměstnanci čerpali řádnou dovolenou.

 � RŮZN É

PORADNA. Studentská právní poradna založila ke zpracování 
od začátku semestru do konce listopadu 104 nových případů. 
Klienty stále přijímá.

http://massmigration.upol.cz/
https://www.erasmusplus.upol.cz/
http://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/cestne-uznani-rektora-autorum-odbornych-knih-v-roce-2016-vysledky/_/
http://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/AKTUALITY_2016/2016-studentska_grantova_soutez_IGA.pdf
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/doktorand-uspel-se-svou-vedeckou-praci-z-finale-privezl-druhe-misto/_/
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REVIZE DLOUHODOBÝCH VÝPŮJČEK. Děkujeme za čas, 
ochotu a spolupráci všem akademickým pracovníkům, kteří 
se podílí na revizích dlouhodobých výpůjček. Současně vy-
zýváme ty, kteří si ještě neudělali čas na přípravu svých knih 
na revizi, aby během prvního prosincového týdne oznámili 
datum revize – osobně, telefonicky (585 6371 790) nebo na 
e-mail sylvie.sommerova@upol.cz.

UPLIKACE V MOBILU. Už nejen pro studenty, ale nově i vyu-
čujícím slouží mobilní UPlikace, která dokáže zobrazit rozvrh, 
vypsané zkouškové termíny, seznam studentů na jednotlivých 
zkouškových termínech i vyučované předměty. UPlikace je ur-
čena pro platformu Android a je zdarma. Podrobnosti si může-
te přečíst zde. 

EKONOMICKÁ KOMISE. Akademický senát právnické fakulty 
schválil jako kandidáta do Ekonomické komise Akademické-
ho senátu UP Janu Bellovou z katedry politologie a společen-
ských věd.

NOVÍ SENÁTOŘI. Do Akademického senátu UP usedli po do-
plňovacích volbách na právnické fakultě dva noví senátoři. 
Členkou komory akademických pracovníků se stala Veronika 
Tomoszková, ve studentské části obsadil senátorské křeslo Ma-
rek Zápotocký.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. I  v  letošním akademickém 
roce se právnická fakulta zapojila do vzdělávání v  rámci 
Univerzity třetího věku. V prvním ročníku studuje 60 poslu-
chačů, ve druhém 23 studentů. Výuka se uskutečňuje pro 
každý ročník jednou za čtrnáct dnů, vždy ve středu, a  trvá 
90 minut. V zimním semestru se do ní zapojilo celkem 10 vy-
učujících.

FOCENÍ AKADEMIKŮ. Pro přípravu oficiálních profesních 
medailonků bylo zahájeno focení akademických pracovníků. 
Nejbližší termín je 7. prosince. Pokud jste se ještě nenahlásili, 
vyberte si přesný čas zde. 

DĚTSKÁ UNIVERZITA. V rámci Dětské univerzity se uskutečni-
la přednáška připravená právnickou fakultou. Tým ve složení 
dvou vyučujících (JUDr. Moniky Horákové, Ph.D. a JUDr. Soni 
Pospíšilové) a  šesti studentů si pro školáky ve věku od 8 do 
12   let připravil zábavných 90 minut, během kterých děti na-
hlédly do správního práva. Přednáška měla název – Proč se 
nejmenuji Bambule?

DRUHÉ ČÍSLO. Vzhledem k  vánočním svátkům vyjde další 
zPRÁVOdaj už 21. prosince. Uzávěrka pro příjem textů je v pá-
tek 16. prosince.

 � K ALE N DÁR IUM

30. listopadu – 2. ledna Materiální sbírka pro uprchlíky a migranty – pořádá ELSA Olomouc ve spolupráci s Charitou Olomouc 
(přijímat se budou především školní potřeby)

2. prosince fakultní kolo 5. ročníku soutěže Lidskoprávní Moot Court

2. prosince školení: Jak by měla správně vypadat žádost o projekt IGA (od 13:15)

6. prosince přednáška: Interdisciplinární spolupráce zúčastněných subjektů ve sporu mezi rodiči (9:45–11:45 aula)

5. prosince Mikulášská a punčování (od 10:00)

7. prosince focení akademických pracovníků pro oficiální profesní medailonky

8. prosince školení: Jak by měla správně vypadat žádost o projekt IGA (od 16:45)

9. prosince doktorské promoce absolventů
(za právnickou fakultu Marek Juráš, Petr Podrazil, Petr Prchal, Pavel Jiříček – nezúčastní se)

13. prosince Vánoční večírek pořádaný právnickou fakultou a ELSA Olomouc

13. prosince vyjde časopis Žurnál UP

14. prosince 4. ročník Vánoční dobročinné burzy

24. prosince – 1. ledna fakulta z provozních důvodů uzavřena

29. prosince děkanské volno

30. prosince rektorské volno

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.
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