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Právnická fakulta se těší stabilnímu zájmu ze strany ucha-
zečů
 K důležitým ukazatelům, podle kterých se měří úspěš-
nost každé fakulty, patří zájem ze strany uchazečů. A v něm se 
Právnické fakultě Univerzity Palackého daří. I přes nepříznivá 
demografická čísla, kdy maturují historicky nejslabší ročníky, 
se podařilo zastavit trend poklesu podaných přihlášek pro po-
maturitní obory. 
 Studijní oddělení přijalo pro akademický rok 2017/2018 
celkem 1808 přihlášek ke studiu, loni jich přišlo 1821. Uchazečů 
o studium dvou oborů, které jsou primárně určeny maturan-
tům – magisterský Právo a bakalářský Právo ve veřejné správě, 
pak nepatrně meziročně přibylo. Obor Právo chce letos začít 
studovat v Olomouci 1380 zájemců, vloni to bylo 1375. Na Prá-
vo ve veřejné správě se hlásí 391 maturantů, vloni přišlo o 17 
přihlášek méně. 
  „Počet přihlášek do pomaturitních oborů se po něko-
lika letech stabilního poklesu poprvé zvýšil a pro tento rok tak 
zůstává nad křivkou úbytku maturitních ročníků. Jsme velmi 
rádi, že nižší počet maturantů se nás v tomto roce nedotkl. Po-
čty přijímaných studentů budou obdobné jako loni,“ zhodno-
til proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy 
Maxim Tomoszek. Příznivá čísla počtu přihlášek jsou podle 
něj výsledkem souhry řady faktorů – intenzivnější spolupráce 
se středními školami, viditelnější propagace fakulty, zlepšo-
vání studijního prostředí i vydařeného dne otevřených dveří. 

„Vývoj je také možné chápat jako projev zájmu o prakticky 
pojaté studium práva, které nabízí olomoucká fakulta. V uply-
nulých dvou letech ji opustili první absolventi reformovaného 
magisterského programu, kteří mu dělají v praxi dobré jméno,“ 
dodal.
 Naopak úbytek přihlášek zaznamenal navazující ma-
gisterský obor Evropská studia se zaměřením na evropské prá-
vo. Pro příští akademický rok bude vedení právnické fakulty 
usilovat o to, aby byl nárůst počtu přihlášek v pomaturitních 
oborech výraznější a u oboru Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo bude snaha zvrátit pokles.
 Právnická fakulta je výrazně vidět i v žebříčku TOP 
„nejžádanějších“ oborů Univerzity Palackého. Přes dva tisíce 
přihlášek registruje lékařská fakulta u oboru Všeobecné lé-
kařství. Tisícovou hranici podaných přihlášek překonaly Právo, 
Psychologie a Zubní lékařství. Univerzita Palackého k 28. úno-
ru přijala 25 444 přihlášek ke studiu, v předchozím roce jich 
bylo 27 899.
 Zatímco termín pro podávání přihlášek na bakalářský 
a magisterské obory právnické fakulty vypršel na konci úno-
ra, obory v anglickém jazyce (International and European Law 
– Master degree program, European and International Law – 
Ph.D. degree program) a doktorský studijní program uchazeče 
teprve vyhlížejí. Zájemci mohou vyplňovat e-přihlášku až do 
poloviny června.
 Počty přihlášek na PF UP za posledních pět let zde.

 � ÚVO DN Í SLOVO

https://pf2016.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Portal_absolventu/tab1.pdf
https://pf2016.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Portal_absolventu/tab2.pdf
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mullerova@elsa.cz. Součástí Souboje fakult, který se usku-
teční 19. dubna, bude i soutěž mezi studenty PF UP v rámci 
předmětu Právo životního prostředí, za což mohou získat 
výhody v tomto předmětu, které jim byly sděleny v semi-
nární výuce. Přihlašovat se můžete zde.

LETNÍ TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK. V letním zkouškovém ob-
dobí akademického roku 2016/2017 se státní závěrečné zkoušky 
uskuteční v oboru Právo ve dnech 22. května - 2. června, v oboru 
Právo ve veřejné správě ve dnech 26.-28. června a v oboru Ev-
ropská studia se zaměřením na evropské právo ve dnech 27.-28. 
června. Promoce se pak budou konat pro obor Právo v pátek 
30. června a pro obory Právo ve veřejné správě a Evropská stu-
dia se zaměřením na evropské právo v pátek 14. července.

CELOSVĚTOVÁ SOUTĚŽ. Olomoucká právnická fakulta má své 
zástupce i v letošním ročníku prestižní světové soutěže Willem 
C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Tým ve slo-
žení Radim Doležal, Jan Palacký, Pavel Glos, Václav Stískala, 
Zuzana Fricová, Milan Vařeka, Filip Staněk a Petra Kostková se 
připravuje pod vedením JUDr. Miluše Hrnčiříkové, Ph.D., Mgr. 
Václava Pravdy, Mgr. Tomáše Nováka a Vojtěcha Vaňka, kteří 
mají s tímto obchodněprávním moot courtem bohaté zkuše-
nosti. Tým má za sebou již přípravné kolo v Brně a Hannoveru 
a v nejbližších dnech ho čeká přípravné kolo v Praze a Buda-
pešti. Finále soutěže se pak uskuteční 7.-13. dubna ve Vídni.

VÝCVIK V MEDIACI. Právnická fakulta pokračuje v organizaci 
kurzu Základní výcvik v mediaci v rámci celoživotního vzdě-
lávání. Další běh je naplánovaný na květen a červen. Výcvik je 
určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu 
svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace. Výcvik 
v celkové dotaci 100 hodin je rozdělen do čtyř třídenních blo-
ků. Studenti, zaměstnanci a absolventi UP mají slevu z ceny 
kurzu. Zájemci se mohou elektronicky přihlašovat přes Portál 
celoživotního a dalšího vzdělávání UP do 28. dubna. Veškeré 
podrobnosti (cena, termíny, lektoři…) najdete v informačním 
letáku. 

DEBATNÍ TURNAJ. Zajímá vás trestní právo? Rádi byste se zdo-
konalili v argumentaci? Chcete poměřit své znalosti a doved-
nosti se studenty z jiných právnických fakult? A k tomu všemu 
ještě vyhrát hodnotné ceny? Pak neváhejte a zapojte se do 
druhého ročníku soutěže Právnický debatní turnaj. Přihlašovat 
se můžete do konce března. Více se dozvíte zde. 

PŘIJĎTE FANDIT. V  dubnu vyvrcholí letošní ročník soutěže 
Mezinárodní středoškolský moot court, která je určena stu-
dentům středních škol. Ty na soutěž připravují studenti práv-
nických fakult. Fakultní kolo se v Olomouci uskuteční 7. dubna. 

 � STUD IJ N Í Z ÁLE ŽITOSTI

ŘÍMSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Připravte se na zkoušku z řím-
ského práva, případně oprašte své znalosti z prvního ročníku 
a zúčastněte se této jedinečné akce, kterou pořádá ELSA Olo-
mouc a která je tradičně podporovaná Katedrou teorie práva 
a právních dějin PF UP. Stačí sestavit tým o maximálním počtu 
tří členů. Přihlásit se do soutěže můžete pomoci online formu-
láře, a to do 1. dubna. Pravidla jsou k dispozici zde. 

PRÁVO V MÉDIÍCH. Pokud vás zajímají česká média (ČT, Svo-
bodné fórum či Hlídací Pes), jejich právní úprava, porovnání 
české právní úpravy se sousedícími státy nebo nejznámější 
média v zahraniční (BBC, The New York Times), či právo na 
ochranu osobnosti a právo na informace v médiích, neváhejte 
a zúčastněte se diskuze s JUDr. Alešem Rozehnalem, Ph.D. Akci 
pořádá ELSA Olomouc 4. dubna od 15:00 v MS2.

ABSOLVENTI. V termínu 23. ledna až 3. února proběhly státní 
závěrečné zkoušky oboru Právo. Ke zkouškám bylo přihláše-
no celkem 98 studentů, úspěšnost u jednotlivých předmětů 
se pohybovala v průměru okolo 75 %. Na slavnostní promoci 
dne 17. března si diplom převzalo 46 absolventů oboru Právo, 
5 absolventů oboru Evropská studia se zaměřením na evrop-
ské právo a 5 absolventů oboru Právo ve veřejné správě.

SOUBOJ FAKULT. Souboj fakult je soutěž, která je určená 
pro všechny studenty právnických fakult napříč Českou 
republikou. Jejím cílem je prověřit teoretické znalosti a 
praktické dovednosti soutěžících v rámci stanovených od-
větví práva. Letos budou mít soutěžící možnost vybrat si z 
trestního práva nebo obchodního práva a v jedné z těchto 
disciplín reprezentovat svoji fakultu a univerzitu. Soutěž se 
skládá z písemné a ústní části. Pro přihlášení využijte připra-
vený formulář, konečný termín pro přihlášení je 10. dubna. 
Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat pořa-
datele – členky ELSA Olomouc –hornakova@elsa.cz nebo 

Foto: Petr Pavlica

https://goo.gl/forms/B8ezD1zc5snzMRvw1
https://czv.upol.cz/
http://pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF/Aktuality_PF/Zakladni_vycvik_v_mediaci_2017.pdf
http://pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF/Aktuality_PF/Zakladni_vycvik_v_mediaci_2017.pdf
http://www.pf.upol.cz/aktualita/clanek/prihlaste-se-do-debatniho-turnaje-reprezentujte-fakultu-a-vyhrajte-hodnotne-ceny-1/
https://goo.gl/forms/roVV59ClyqEnKvYn2
https://goo.gl/forms/roVV59ClyqEnKvYn2
https://drive.google.com/file/d/0B-NfWiD0pWPOZ1BxNU5jUFY2elk/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/X4oJAqrqKgUEtoe93


S T R A N A  3

PF UP bude hostit i mezinárodní finále, a to 28. dubna. Přijďte 
povzbudit středoškoláky a jejich kouče. Soutěž má i své webo-
vé stránky.

BŘEZNOVÍ HOSTÉ. PF UP hostila v březnu díky studentským 
spolkům Nugis Finem a ELSA Olomouc hned několik význam-
ných osobností. 15. března diskutovali prof. JUDr. Pavel Šámal,  
Ph.D. předseda Nejvyššího soudu, a doc. JUDr. Filip Ščerba, 
Ph.D. na téma Rekodifikace trestního řádu. O týden později 
přijela na fakultu pražská vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka 
Bradáčová, Ph.D. a novinář Václav Moravec.

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE

ERASMUS+. Na čtvrtek 30. března od 13:15 je naplánovaná 
v rotundě informativní schůzka pro studenty nominované v 
rámci programu Erasmus+ ke studiu v příštím akademickém 
roce v zahraničí. Vybraní posluchači se dozvědí, jak postupo-
vat při přihlašování, získají praktické informace ohledně uby-
tování a podobně.

ODBORNÍK Z NIGÉRIE. Od 3. do 13. dubna se na fakultě usku-
teční výuka Comparative Law s nigerijským odborníkem pro-
fesorem J. Mbadughou na téma International Arbitration. Zá-
jemci najdou informace o časech a místech výuky v portále.

COMPARATIVE LAW. Comparative Law s profesorem P. Kolke-
rem na téma Anti-corruption Measures začne 18. dubna. Při-
hlásit se mohou pouze studenti, kteří nemají zapsáno Com-
parative Law s profesorem Mbadughou, protože předmět lze 
zapsat jen jednou za semestr.  Studenti se přihlašují formou 
e-mailu na lucie.kovarikova@upol.cz nebo radana.kuncova@
upol.cz. Po naplnění kapacity bude přihlašování ukončeno.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

OBHAJOBY. Na konci března proběhly obhajoby projektů 
Specifického výzkumu prováděného studenty (IGA) 2016. Z 16 

obhajovaných projektů vzešlo celkem 44 výstupů uplatnitel-
ných podle metodiky RIV, z toho 5 monografií a jeden komen-
tář zákona.

ČLEN PANELU GAČR. JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. z  katedry 
mezinárodního a evropského práva byl jako zástupce PF UP 
jmenován předsednictvem GAČR členem panelu GAČR P408 
„Právní vědy a politologie“. Na dvouleté období od 1. dubna 
2017 do 31. března 2019.

NOVÉ ČÍSLO. Právnická fakulta vydala nové číslo (2/2016) své-
ho odborného časopisu zaměřeného na mezinárodní a evrop-
ské právo International and Comparative Law Review (ICLR). 
Zájemci si mohou přečíst zde.

DOKTORSKÉ STUDIUM. Od 3. dubna spustí PF UP přihlášky 
pro zájemce o doktorský studijní program. Uchazeči musejí 
vyplnit e-přihlášku nejpozději do 16. června. Podrobnosti jsou 
na webových stránkách fakulty.

NOVÉ PROJEKTY IGA. Od března započalo řešení projektů 
IGA 2017-2018. Podpořeno bylo celkem 18 projektů. Schválené 
projekty jsou dostupné zde. 

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ SOUTĚŽ. Termín k odevzdání prací 
do Studentské vědecké odborné soutěže (SVOČ) pro rok 2017 
je do 15. dubna. Přihlášeno je celkem 29 soutěžních prací, 
z toho 15 doktorandských, 14 magisterských.

 � RŮZN É

FAKULTNÍ PLES. 650 rozdaných odznáčků hostům, 1700 pro-
daných lístků do tomboly, 78 cen v tombole, 2000 snězených 
koláčků, vydařená afterparty, dvoje zapomenuté boty… I ta-
kový byl letošní Reprezentační ples PF UP, který se konal 17. 
března v NH Collection Olomouc Congress. Fotografie Izabe-
ly Grundové a Petra Pavlici najdete na fakultním facebooku.

Foto: Petr Pavlica

http://www.streetlawmoot.cz/
http://www.streetlawmoot.cz/
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/news/977/
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/news/977/
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/news/994/
http://iclr.upol.cz/archive/
http://www.pf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-phd/
http://www.psup.cz/upload/soubory/iga_2017_schvalene_projekty_s_podpisem_rektora.pdf
https://www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP/
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SENÁTNÍ VOLBY. Právnická fakulta bude vybírat své zástupce 
do Akademického senátu UP ze šesti kandidátů. O senátorská 
křesla se budou při dubnových volbách ucházet čtyři akade-
mičtí pracovníci a dva studenti. Za právnickou fakultu se do 
„velkého“ senátu dostanou celkem tři zástupci, kteří obdrží 
nejvíce hlasů, dva akademici a jeden student. Volit se bude 
v týdnu od 3. do 7. dubna v předsálí auly. Jména kandidátů a 
další podrobnosti najdete zde.

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE. Univerzita Palackého 
nabízí svým studentům a zaměstnancům možnost přečíst si a 
prohlédnout archiv časopisu National Geographic Magazine 
včetně všech publikovaných fotografií, map a dalších součás-
tí článků v rozmezí let 1888-2017. Zkušební přístup potrvá do 
konce dubna. Obsah archivu lze prohlížet i po jednotlivých 
číslech, podle geografických lokací, podle předmětových he-
sel, podle časového rozmezí. 

EVIDENČNÍ LISTY. Personální a mzdové oddělení připravilo 
pro všechny zaměstnance fakulty k  podpisu a převzetí evi-
denční listy důchodového pojištění s výdělky za rok 2016. 
Kdo si list ještě nevyzvedl, má jej připravený u sekretářky 
Šárky Jordanové, budova B, 1. patro.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ. Právnická fakulta připravila prodej-
ní výstavu fotografií zesnulého JUDr. Jaroslava Sovinského, 
Ph.D. K vidění je v předsálí auly a to až do 14. dubna. Výtěžek 
z prodeje bude věnován dcerám doktora Sovinského.

 � K ALE N DÁR IUM

29. března Science Café – Jak je to se svéprávností dětí a nemocných dospělých, host JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. 
(kavárna Bistrá Kráva, 17:30)

30. března informativní schůzka Erasmus+ (rotunda, 13:15)

30. března vyjde tištěný Žurnál UP

3.-7. března Volby do Akademického senátu UP (předsálí auly)

4. dubna Mediální právo s JUDr. Alešem Rozehnalem, Ph.D. (MS2, 15:00)

6. dubna Římskoprávní moot court (U1, 15:00)

7. dubna Právnický debatní turnaj – fakultní kolo

7. dubna Fakultní kolo středoškolského moot courtu (rotunda)

12. dubna Vyjednávání v policejní praxi (MS1, 17:00-19:00)

11. dubna Evropská ochrana osobních údajů aktuálně – přednáška JUDr. Soni Matochové, Ph.D. z Ústavního soudu 
(místnost bude upřesněna, 9:45)

13. dubna Majetkové a doménové spory, host Mgr. Ing. Tomáš Sýkora – člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK a 
AK ČR (rotunda, 13:00)

14. dubna ukončení prodejní výstavy fotografií JUDr. Jaroslava Sovinského, Ph.D.

18. dubna Zkušenosti veřejné ochránkyně práv s ochranou před diskriminací – přednáška Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. 
(rotunda, 9:45)

19. dubna Souboj fakult (PF UP, 10:00)

19. dubna Science Café – Babička Boženy Němcové jako zdroj právních informací, aneb Co můžeme z beletrie vyčíst o 
právu tehdejší doby, host JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D. (kavárna Bistrá Kráva, 18:00)

28. dubna Mezinárodní středoškolský moot court – finále (rotunda)
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Foto: archiv Jaroslava Sovinského

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.

http://www.pf.upol.cz/aktualita/clanek/pravnicka-fakulta-bude-vybirat-senatory-ze-sesti-kandidatu/
http://infotrac.galegroup.com/itweb/palacky?db=NGMA

