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 ÚVO D N Í SLOVO
VÁNOČNÍ ANKETA
Do konce roku 2017 zbývá už jen několik málo prosincových
dnů. Je tedy čas se ohlédnout a bilancovat. Jak hodnotí právě
končící rok lidé právnické fakulty? Požádali jsme celkem osm
zaměstnanců a studentů, aby se ohlédli za svým akademickým
a osobním rokem 2017.

denty, kteří se o fakultu zajímají, věnují jí svou energii a šíří její
dobré jméno. Co se mě osobně týče, pro mě je všechno dobré
– negativní i pozitivní záležitosti mě posouvají stále dál. Děkuji tedy za všechno, co mě potkalo jak ve funkci, tak v osobní
rovině … a kolegyním, kolegům, studentkám, studentům velmi děkuji za to, že jsou! Přeji nám všem i nadále pevné zdraví
a kus životního štěstí.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., děkanka PF UP:
Omlouvám se předem všem čtenářům, ale já bilancovat tentokrát nechci. Nic totiž nekončí, přepíše se pouze číslice a jedeme dál. Fakulta je na tom velmi dobře po všech stránkách
a, i když je pořád co vylepšovat, myslím, že můžeme být všichni na svou fakultu hrdí. A já jako děkanka zase na kolegy i stu-

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence:
Zrovna v letošním roce jsem dosáhla věku, ve kterém se již
předběžně bilancuje. Není to ještě úplný „sunset“, ale jedná
z prvních příležitosti nějakým způsobem zhodnotit své dosavadní „score“. Jsem proto velmi ráda, že právě letos se mi spo-

VEČÍREK. Děkujeme všem za účast na letošním Vánočním večírku PF UP. Fotky od Jana Hudáče najdete brzy na fakultním
Facebooku a výběr bude také ve fotogalerii na fakultním webu. Foto: Jan Hudáč
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lu s kolegy v rámci Jean Monnet Centre of Excellence podařilo realizovat řadu velmi významných, a podle ohlasů i velmi
úspěšných akcí: mezinárodní konferenci v Praze ve spolupráci
s MZV, mezinárodní workshop, 8 odborných přednášek a kulatých stolů s významnými osobnostmi atd. Ukázalo se tak, že
centrum má nejen své opodstatnění, ale i své nezastupitelné
místo na PF jako organizační jednotka. Pro mou „vnitřní inventarizaci“ a pocit, že se vše vyvíjí správným směrem a že jsem
na správné cestě, měla obrovský význam medaile Za zásluhy
o rozvoj UP. Za její udělení jsem velmi vděčná jak vedení fakulty, tak i kolegům, kteří tento krok podpořili. V osobním životě
asi největší změna byla spojená s přestěhováním do nového
bytu.
Chci popřát všem kolegům hodně pracovních úspěchů, rodinného štěstí, radost, vnitřní spokojenosti (o to hlavně jde)
a pevného zdraví. Ať se nám všem v novém roce 2018 ve všech
ohledech daří!
doc. JUDr. Filip Ščerba,Ph.D., vedoucí Katedry trestního práva PF UP, člen Akademického senátu PF UP:
V pracovní rovině byl pro mě rok 2017 významný zejména tím,
že v jeho polovině jsem byl jmenován vedoucím katedry trestního práva. To bylo spojeno se spoustou práce, protože bylo
(a bude) třeba realizovat dost změn. Naštěstí mi s tím kolegové (nejen) z naší katedry skvěle pomáhají, za což jim moc děkuji. V osobním životě bylo taky pár změn, mezi nimiž zmíním
přestěhování do nového bytu. Jo, a začal jsem rybařit.
Hanková Anna, personální a mzdové oddělení:
Celkově musím říci, že rok 2017 byl pro mne docela pracovně velmi náročný, spolupracovala jsem na mnoha fakultních
i mimofakultních projektech, které přispěly k celkově lepší finanční situaci fakulty. Velkou radost mám zejména z letošního
spuštění nového programu týkajícího se elektronického zpracování pracovně-lékařských prohlídek. Kdybych měla jmenovat všechny změny v oblasti personalistiky a mezd, které proběhly v roce 2017, tak by to byl obsah celého posledního čísla
tohoto zpravodaje v roce 2017.
Nejvýznamnější změnou týkající se mé osoby bylo zlomové
rozhodnutí ukončit v říjnu 2017 moji 23 let trvající práci na
právnické fakultě, a to na personálním a mzdovém oddělení.
Bylo to nelehké rozhodnutí, ale s odstupem času hodnotím
tuto změnu velmi pozitivně. Podařilo se mi konečně zvolnit,
ubrat z pracovního tempa a snížit závislost na počítači. Pevně doufám, že jsem předala personální a mzdové oddělení mé
nástupkyni Šárce Jordánové v dobré kondici a bude se jí dařit v práci stejně dobře jako mně. Na úplný závěr chci z celého
srdce poděkovat všem zaměstnancům i vedení fakulty za spolupráci a popřát do nového roku 2018 hodně zdraví, mnoho

úspěchů a dobrých nápadů v další práci, která povede k pozitivnímu rozvoji PF UP.
Mgr. Jan Hak, interní doktorand na katedře správního práva
a finančního práva:
Rok 2017 byl pro mě oproti těm předchozím jedinečný. Bylo
třeba onu pětiletou výzvu dotáhnout do konce, což se naštěstí
nakonec povedlo, a to více než dobře.Mnohem těžší úkol mě
ale čekal. Co dělat dál a kde? Nakonec jsem se rozhodl ještě
pro doktorské studium, abych si prohloubil oborové znalosti
a mohl spolupracovat s inspirativními lidmi, které jsem měl
možnost poznat už během předchozích studií. Z globálního
pohledu mě těší např. postupný úpadek moci ISIS, na druhou
stranu plán USA odstoupit od Pařížské dohody o klimatu vnímám jako obrovský krok zpět.
Marek Masarik, student 2. ročníku oboru Právo:
Kalendárny rok 2017 ubehol ešte rýchlejšie ako ten predošlý.
Čas sa spomalil až počas letných prázdnin, počas ktorého nielen ja, ale aj ostatní našli oddych od akademického zhonu. Počas tohto roku sme prešli viacerými zaťažkávacími skúškami či
výzvami – napr. rímskoprávny moot court, ktorého víťazstvom
sme reprezentovali našu fakultu. Rok v zásade hodnotím pozitívne s veľmi prijemným ukončením v podobe vianočného
večierku. Pour féliciter 2018!
Marie Tomášková, studentka posledního ročníku oboru Právo:
Končící rok pro mě představoval výzvu. Pátý ročník studia na
právnické fakultě byl neodmyslitelně spojen se státnicemi.
První polovinu roku jsem věnovala studiu, které s trochou štěstí přineslo úspěch. Díky tomu jsem se mohla opětovně účastnit
programu Erasmus+ a odjet studovat do Rakouska. Zbylá část
roku proto pro mě byla ve znamení poznávání úžasných lidí,
návštěv nádherných měst, mnohých výšlapů, slunce a upravených sjezdovek. Grüβe!
Marek Zápotocký, student 5. ročníku oboru Právo, místopředseda Akademického senátu UP:
Převážnou část roku 2017 jsem strávil v roli místopředsedy
univerzitního senátu, což mi do akademického života přineslo
další rozměr. Mé působení na fakultě se již neomezovalo jen
na vlastní studium, ale přibyla snaha a možnost podílet se na
pozitivním směřování celé univerzity. Řada univerzitních předpisů se dočkala změn, přibyly normy nové, studenti se více
účastní činnosti univerzitních orgánů a komisí. V říjnu jsme
zvolili rektora, profesora Millera, odhalili Lavičku Václava Havla ve Zbrojnici, otevřeli Chillout zónu na fakultě. Řečeno slovy
věštkyně Jolandy. Hodně vysoko míříme.
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 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
ORGANIZACE LETNÍHO SEMESTRU. Ve dnech 24.–26. dubna
2018 bude Univerzita Palackého hostit prestižní summit Times
Higher Education, svázaný mimo jiné s rankingem světových
univerzit. Akce se uskuteční v prostorách právnické fakulty.
Aby byly vytvořeny podmínky pro konání akce, požádalo vedení PF UP rektora UP, aby upravil harmonogram akademického roku 2017/2018 tak, že výuka letního semestru bude na
PF UP na dobu od 23. do 27. dubna 2018 přerušena, a období
výuky letního semestru tím pádem skončí na PF UP o týden
později, než na jiných fakultách, tedy 18. května 2018. O podrobnostech souvisejících s konáním akce a organizací výuky
budou vyučující i studenti dále informováni.
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ. Studijní oddělení právnické fakulty bude
od čtvrtka 21. prosince 2017 do pondělí 1. ledna 2018 uzavřeno. Své záležitosti si mohou studenti vyřizovat opět od 2. ledna v běžných úředních hodinách.
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ. Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP
vedené doc. et doc. JUDr. Naděždou Šiškovou, Ph.D. připravilo ke konci roku dvě zajímavé akce. Tou první byl kulatý stůl
s JUDr. Pavlem Rychetským. Předseda Ústavního soudu ČR si
pro zájemce připravil přednášku „Vztah evropského a českého
práva prizmatem Ústavního soudu ČR“. Tou druhou pak byla
přednáška Mgr. Jiřího Lenfelda, Ph.D., M.A., vedoucího oddělení pro legislativní proces EU (Úřad vlády ČR). Se studenty
hovořil o tvorbě práva Evropské unie a jeho implementace z
pohledu členského státu.

PLAGIARISMUS. Rektor UP vydal s účinnosti od 1. 12. 2017
novou normu UP R-B-17/08: Zadání tématu, odevzdávání a
evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a
rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění. Předpis podrobně
upravuje všechny podstatné aspekty týkající se kvalifikačních

prací, zároveň však umožňuje mnoho otázek upravit odlišně
ve fakultních předpisech. Vzhledem k tomu, že daná problematika je komplexně upravena ve směrnici děkanky PF UP k
provedení Studijního a zkušebního řádu, týká se naší fakulty z
uvedeného předpisu jen povinnost zajistit kontrolu plagiarismu. Konkrétně jde o povinnost vedoucího práce zkontrolovat
ve STAGu protokol o automatické kontrole plagiarismu a vyznačit výsledek kontroly do příslušné kolonky ve STAGu. Protokol o kontrole plagiarismu se zároveň stává povinnou součástí
protokolu o obhajobě práce. Cílem opatření je zajistit, aby u
každé práce byla provedena kontrola plagiarismu s jasně nastavenou odpovědností za její provedení.
ABSOLVENTI. V minulých zPRÁVOdajích jsme se věnovali statistikám přijímaných uchazečů a počtů studentů, bylo by tedy
vhodné také doplnit, jak se vyvíjejí počty absolventů. Při pohledu na čísla lze identifikovat určité etapy, které souvisejí s
počty přijímaných studentů. Od roku 1996, kdy měla PF UP
první absolventský ročník, až do roku 2000 se počty absolventů pohybovaly okolo 60 až 70 za akademický rok. Následovalo období let 2001-2004, kdy se počet absolventů pohyboval
mezi 110 a 130. Mezi roky 2005 a 2009 to bylo 164 až 172 absolventů. Akademický rok 2009/2010 byl s 203 absolventy přechodový. Poté končily početně nejsilnější ročníky, kde se přijímalo přes 300 studentů, a tomu odpovídaly počty absolventů
okolo 250. Zajímavý je vývoj v posledních čtyřech letech, kdy
počty absolventů kolísají – v akademickém roce 2013/2014 to
bylo 193, 2014/2015 pak 222, 2015/2016 pouze 166, ale poté
v roce 2016/2017 zase zvýšení na 254. Počty přijímaných studentů se přitom ve sledovaném období tak zásadně neměnily – výkyv byl tedy nejspíše způsoben přechodem na nový
studijní program, v němž dochází podstatně častěji k tomu, že
studenti končí studium až v šestém ročníku. V roce 2015/2016
byl nižší počet absolventů způsoben tím, že mnoho studentů
dokončilo studium se zpožděním, tedy v roce 2016/2017. Pokud čísla zprůměrujeme, absolvuje PF UP ročně v průměru 210
studentů, což představuje asi tři čtvrtiny ze studentů přijímaných do prvního ročníku (okolo 270) a významně tak přesahuje průměr UP.
ÚSPĚCH. Skvělé 2. místo obsadil Marek Masarik, student 2. ročníku oboru Právo, v soutěži o Cenu Ernesta Valka. Čtvrtý ročník
studentské soutěže, kterou vyhlašuje Konzervatívny inštitút
M.R. Štefánika, měl téma Vlastnická práva ve svobodné a nesvobodné společnosti. Olomoucký student uspěl s odborným
článkem nazvaným „Kataklizmy vlastníckeho práva v období
totality a katarzia do slobodného rána“. Více o soutěži najdete
zde. Na webu si také můžete přečíst celý oceněný článek. Marku Masarikovi gratulujeme!
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KDY DO KNIHOVNY? Studenti a zaměstnanci, kteří se chystají navštívit Knihovnu PF UP na přelomu roku, musí počítat se
změnou provozní doby. V posledním předvánočním týdnu
bude knihovna otevřená v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30
a v pátek od 9:00 do 12:00. Od 25. prosince do 1. ledna bude
knihovna uzavřená. Po Novém roce až do 9. února lze navštívit
knihovnu v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00, v pátky pak od
9:00 do 12:00.
POVEDENÉ PUNČOVÁNÍ. V pondělí 4. prosince zavládla na
právnické fakultě pohodová atmosféra, a to díky studentskému spolku ELSA Olomouc, který připravil akci nazvanou Punčování. Po celý den si u stánku v předsálí auly mohli studenti,
učitelé i zaměstnanci fakulty vzít punč, poslechnout koledy a
na chvíli zapomenout na veškerý shon a stres. U toho si mohli
zakoupit i vánoční hvězdu a přispět tak na dobrou věc. Dopoledne také zpestřila mikulášská obchůzka.
VÝLET DO OSVĚTIMI. Skupina šesti zahraničních studentů, převážně z navazujícího magisterského studijního programu International and European Law, vedená JUDr. Pavlem Burešem,
Ph.D. z katedry mezinárodního a evropského práva, navštívila
v listopadu v rámci výuky Osvětim. Nejprve absolvovali téměř
čtyřhodinovou prohlídku tamního muzea na místě koncentračního tábora a potom se přesunuli do nedalekého vyhlazovacího tábora Březinka.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
KONFERENCE V MEXIKU. Na mezinárodní konferenci Global
Alliance for Justice Education (GAJE), 9th Worldwide Conference měla svého zástupce i PF UP, a to JUDr. et Mgr. Zdeňka Kopečného. Tématem konference, která se konala 5.–12.
prosince v Mexiku bylo „Breaking Down Walls: The Transformative Power of Justice Education“. Více o konferenci na speciální webové stránce. Děkujeme za skvělou reprezentaci.

MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÁ SNÍDANĚ. Hostem listopadové
akademické snídaně, kterou opět připravila JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., byl tentokrát zahraniční expert – vídeňský odborník na marketing a ekonomii dr. Wolfgang Schachinger,
který ke svému ekonomickému vzdělání získal před několika
lety i doktorát ze starověkých dějin na univerzitě ve Vídni.
Malou snídaňovou přednášku pronesl doktor Schachinger v
němčině i v angličtině. Snídaně se zúčastnila také studentka
5. ročníku oboru Právo Anna Hejčlová. „Na tématu mi přišlo
zajímavé netradiční spojení antické historie a marketingu.
Nečekala bych, že se dvě tak odlišné problematiky mohou
spojit v jedno velmi zajímavé téma. Doktor Schachinger o
své práci vyprávěl velmi poutavě,“ zhodnotila studentka.
Snídaňový host se ve své vědecké činnosti zabýval tématem propagandy římského císaře Augusta při ražení vlastních mincí jako prostředku k ovlivnění náklonnosti obyvatel.
ERASMUS+. V listopadu se Mgr. Olga Rosenkranzová Ph.D. z
katedry teorie práva a právní dějin zúčastnila pobytu Erasmus+. V rámci výuky obecné státovědy na Právnické fakultě Univerzity Potsdam v Německu odprezentovala v
němčině přednášku na téma: Lidská důstojnost – teoretická a filozofická perspektiva a význam pro sebepojetí státu.
Poté byla pro studenty na web umístěna prezentace přednášky a nabídnuta spolupráce s Centrem pro lidská práva.
WAR CHILD. Na pozvání proděkana JUDr. Martina Faixe, Ph.D.
zavítal na právnickou fakultu Peter Schouten, mluvčí nevládní
organizace War Child. Pro studenty si připravil přednášku Helping Children Affected by War: A Mission For the NGO War Child.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
SVOČ. Děkanka PF UP vyhlásila soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) 2018, přihlášky se odevzdávají
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do 15. února 2018, soutěžní práce do 16. dubna 2018. Vyhlášení bylo rozesláno e-mailem a najdete jej také na webových
stránkách fakulty. Kontaktní osoby doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. (olga.pouperova@upol.cz) a Mgr. Zuzana Řezníčková (zuzana.reznickova@upol.cz).
ŠKOLENÍ. Ve čtvrtek 21. prosince od 16:45 se v zasedací místnosti v suterénu budovy A uskuteční školení Jak správně napsat projektovou přihlášku IGA. Další termín školení je pak
plánován na 4. ledna, také od 16:45.
NOVÍ DOKTOŘI A NOVÍ DOCENTI. V aule právnické fakulty se
8. prosince konaly promoce absolventů doktorského studia.
Studium na právnické fakultě tak slavnostně završili JUDr.
Aleš Mácha, JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Mgr. Petr
Sprintz, LL.M, Mgr. Antonín Stanislav a JUDr. Hana Vičarová
Hefnerová. Všichni získali titul Ph.D. Právnická fakulta měla
svého zástupce i mezi novými docenty. Jmenovací dekret z
rukou rektora převzal doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu. Gratulujeme!

středky na odměny zaměstnanců. Zápis ze zasedání je k dispozici na webu senátu.
PROVOZ FAKULTY. Jako každým rokem bude na právnické
fakultě po dobu vánočních svátků omezen provoz z důvodu
úspor za tepelnou energii. V době od 23. prosince do 1. ledna
bude fakulta zcela uzavřena. Na 27., 28. a 29. prosince je vyhlášeno rektorské volno.
REPREZENTAČNÍ PLES PF UP. Vezměte si diáře a zapište si.
Reprezentační ples Právnické fakulty Univerzity Palackého
– nejvydařenější ples sezony, na kterém byste rozhodně neměli chybět – se uskuteční v pátek 2. března v NH Collection
Olomouc Congress. O podrobnostech (prodeji vstupenek,
programu…) vás budeme informovat prostřednictvím fakultního webu, Facebooku, e-mailem, plakátů.
NOVOROČENKA. Popřejte svým kolegům z jiných pracovišť
krásné Vánoce a úspěšný rok 2018. Oddělení komunikace a
vnějších vztahů pro vás připravilo elektronickou novoročenku. Autorkou je Gabriela Knýblová. „PFko“ s logem fakulty si
můžete stáhnout zde.
LEDNOVÝ ZPRAVODAJ. Příští číslo zPRÁVOdaje, první v roce
2018, vyjde ve středu 31. ledna. Uzávěrka pro příjem textů
bude v pátek 26. ledna.

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.

 RŮZN É
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zájemci o studium budou mít možnost prohlédnout si zázemí fakulty a získat potřebné informace na dnu otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu
20. ledna. Součástí programu budou například praktické
ukázky výuky nebo informativní vstupy. Fakulta se uchazečům a jejich rodičům otevře od 9:00 do 14:00. Podrobný program je na fakultních webových stránkách.
SENÁTOŘI ROZHODLI. Akademický senát PF UP na svém prosincovém zasedání schválil rozdělení dodatečně přidělené
částky 4,6 milionů Kč, a to následovně: 2,8 milionu Kč půjde
do rozpočtové rezervy, 1,8 milionu Kč bude použito jako pro-
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 K ALE N DÁR IUM
27.-29. prosince
18.–19. ledna

rektorské volno
konference IV. Kriminologické dny (PF UP)

19. ledna

státní závěrečné zkoušky oboru Právo ve veřejné správě

20. ledna

Den otevřených dveří (PF UP, 9:00-14:00)

22.–31. ledna

státní závěrečné zkoušky oboru Právo

23. ledna

Den obnovení právnického učení v Olomouci (23. 1. 1991)

31. ledna

vyjde zPRÁVOdaj PF UP
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