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 ÚVO D N Í SLOVO
Na Univerzitě Palackého byl úspěšně odstartován akademický rok 2018/2019. Pro právnickou fakultu je to v její novodobé historii akademický rok s pořadovým číslem 28. Fakulta do
něj vstupuje pod vedením děkanky Zdenky Papouškové s více
než 1500 studenty, se 100 pedagogy a 28 dalšími zaměstnanci.
Co čeká fakultu v nadcházejících měsících? Nejen na to jsme
se zeptali Martina Faixe, proděkana pro zahraniční záležitosti
a statutárního zástupce děkanky.
Vážený pane proděkane, bude právě začínající akademický rok pro fakultu něčím výjimečný?
Nepochybně! Fakulta výrazně pokročí ve vytváření komfortnějších studijních podmínek – zahájí se výstavba nové knihovny, v dalších prostorech se nainstaluje moderní vybavení. Nový
akademický rok ale přinese řadu „nemateriálních“ zlepšení
a novinek: na fakultě budou dlouhodobě působit dva zahraniční experti, rozšířila se nabídka předmětů vyučovaných v angličtině, včetně předmětů dovednostních.
Když zmiňujete zahraniční experty, jak těžké je takové odborníky pro naši fakultu získat? A na koho konkrétně se
mohou studenti těšit?
Stále lepší renomé fakulty v zahraničí se odráží i v zájmu
a ochotě zahraničních odborníků na fakultě působit, a to dokonce dlouhodobě. Od zimního semestru tak studenti mají

možnost potkávat na fakultě profesora Michaela Schlesingera
z USA, který přijel díky podpoře Fulbrightovy nadace na celý
akademický rok. Druhým vyučujícím je doktorka Martha Bradley z Jihoafrické republiky, která se bude věnovat výzkumu
v oblasti práva ozbrojených konfliktů a zároveň bude v této
oblasti vyučovat. Stálicí jsou pak dvoutýdenní intenzivní kurzy
se zahraničními odborníky. Jen v zimním semestru se budou
konat tři a jejich přednášející přijedou z USA, JAR a Nového Zélandu.
Pro právnickou fakultu je spolupráce se zahraničními univerzitami a odbornými institucemi jednou z priorit. Síť
kvalitních partnerských škol se neustále rozrůstá, máme
jich na pět desítek. Jaké jsou novinky v této oblasti? Rýsuje se nějaká nová spolupráce?
Síť partnerských univerzit se snažíme dál rozšiřovat, a to jak
pro studentskou, tak i pro učitelskou mobilitu. Prioritou je
kvalita univerzity, tedy zejména nabídka kurzů a zázemí pro
studenty a potenciál pro vědecko-výzkumnou spolupráci pro
akademiky. Mezi partnerské univerzity přibude Univerzita Kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě, rýsuje se spolupráce
s univerzitami v Jižní Americe a na Novém Zélandu. Vědomi si
finanční náročnosti těchto destinací, snažíme se rovněž získávat zdroje. V tomto roce se nám tak podařilo získat takzvanou
kreditovou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro spolupráci s Jihoafrickou republikou.

ZAHAJOVACÍ PÁRTY. Studentské spolky Nugis Finem a ELSA Olomouc spolu s právnickou fakultou připravily párty u příležitosti zahájení nového akademického roku – Vokno před fakultou II. Foto: Petr Pavlica (více fotografií na fakultním facebooku)
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V posledních letech registruje zahraniční oddělení zvýšený zájem o propojení studia s praxí. Roste počet studentů, které fakulta vyslala na studijní či pracovní pobyty. Co
bývá u studentů největší překážkou v tom, aby vycestovali? Co posluchače, kteří chodí do kanceláře zahraničního
oddělení, nejvíc trápí?
Co nás velice trápí, je neochota studentů vycestovat na zahraniční pobyt nebo zúčastnit se jiných zahraničních aktivit, a to
navzdory maximální podpoře ze strany fakulty (jak finanční,
tak administrativní). Fakulta je tak v paradoxní situaci, kdy nabídka možností převyšuje poptávku. Jako jeden z hlavních důvodů studenti často uvádějí náročnost studia na naší fakultě,
zejména u některých předmětů, a také svou vytíženost. Nad
důvody se fakulta bude muset zamyslet, diskutovat je a důsledně zareagovat, protože zahraniční zkušenost posluchačů
je nejen mimořádně ceněným aspektem pro profesní život budoucích absolventů, ale rovněž stále důležitějším ukazatelem
ovlivňujícím hodnocení fakulty, a to včetně jejího financování.
A jak fakulta snahu studentů vycestovat podporuje?
Všemožnými způsoby. Například finanční podpora našich
posluchačů při různých formách jejich zahraničních aktivit je
ve srovnání s ostatními univerzitami velice štědrá, jak uvádějí
sami studenti. Důležitá je i podpora administrativní. Snažíme
se ale vyhovět jakémukoliv požadavku, který by pobyt studenta umožnil či podpořil.

uvést jako úspěch, pak je to fakt, že fakulta má skvěle fungující
zahraniční oddělení poskytující nadstandardní servis a umožňující další rozvoj v oblasti internacionalizace. I díky tomu si
získává vynikající renomé i respekt.
Vaše jméno stojí i za unikátním projektem Camp Peira – specifické cvičení organizované PF UP ve spolupráci
s Armádou ČR, které lze označit jako tzv. live simulation
training. Jeho další ročník se uskuteční už v polovině října. Mohou se studenti, kteří se nestihli přihlásit, ještě na
cvičení dostat?
Deadline pro přihlašování sice oficiálně uplynul, volná místa
ale ještě jsou, zájemci se tedy můžou stále hlásit. Tento rok
bude cvičení zase o něco lepší, akčnější, a to jak díky účasti dalších složek armády (speciální síly, právní služba AČR, vzdušní
síly…) či dalších institucí, tak vylepšenému obsahu.
Do prvních ročníků napříč obory se zapsalo na naší fakultě přes 330 studentů. Máte pro ně nějakou radu nebo
vzkaz, jak úspěšně zvládnout a současně si užít vysokoškolské studium?
Radu nemám, možná pouze přání reflektující moje vlastní zkušenosti jako někoho, kdo svá studia absolvoval na čtyřech univerzitách na dvou kontinentech. Chtěl bych, aby se nebáli překážek a výzev, překonali vlastní pohodlí a jednoduše využili
obrovských možností, které jim univerzita a studium nabízejí.

Měl by podle vás každý student naší fakulty získat během
studia nějakou zahraniční zkušenost? U některých studentů převládá názor, že právo jako obor je příliš vázaný
na konkrétní zemi, stát, a tak vycestovat je zbytečná ztráta času.
Tento názor je pouhou výmluvou. Vnitrostátní právo je dnes
natolik ovlivňováno právem mezinárodním a evropským, respektive inspiruje se zahraniční právní úpravou, že takové „národní“ chápání je pomýlené. Zároveň ale zahraniční pobyt má
několik rozměrů. Není jen o studiu, ale také o získání jazykových, sociálních a dalších dovedností, překonávaní překážek,
navazování kontaktů. A to všechno přispívá nejen k osobnímu
rozvoji, ale je mimořádně cenným aspektem při vstupu na pracovní trh.
Proděkanem jste dva a půl roku. Co zatím považujete za
svůj největší „proděkanský“ úspěch?
Žádný z úspěchů není jen můj, ale stojí za ním mnozí další, zejména kolegyně ze zahraničního oddělení, vedení fakulty, ale
i studenti a kolegové z kateder a administrativy fakulty. Jen
stěží by se nám například podařilo zorganizovat dvě letní školy
pro partnerskou čínskou univerzitu bez ochoty kolegů z kateder zapojit se do výuky. Zároveň uvádět jen úspěchy zastírá
trochu to, co nás stále trápí. Jak bylo již výše uvedeno, jsou
to zejména nízké počty studentů ochotných vyjet na zahraniční studijní pobyt. Nicméně pokud bych měl přece jen něco

 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
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PRVÁCI. Na právnické fakultě se do prvních ročníků napříč obory pro akademický rok 2018/2019 zapsalo celkem 336 studentů.
Do magisterského oboru Právo se zapsalo 254 posluchačů, do
bakalářského oboru Právo ve veřejné správě 58 nováčků a do
navazujícího Evropská studia se zaměřením na evropské právo
24 studentů.
AKADEMICKÝ DIÁŘ. Propásli jste prodej akademických diářů
přímo na fakultě? Nebo se na vás nedostalo? Motivační diář na
akademický rok 2018/2019 s šedivým přebalem, kroužkovou
vazbou, záložkou a dvěma archy barevných nálepek si můžete
zakoupit v UPointu na Horním náměstí. Po započítání studentské slevy vás přijde na 135 korun.
VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. Nezisková organizace
zabývající se inovacemi ve vzdělávání Nugis Finem, kterou založili studenti PF UP, získala grantovou podporu od Olomouckého kraje na přednášení o právu na středních školách. Jedná se
o podporu pro projekt Erudium, který se právě díky obdržené
podpoře podstatně rozšíří (a to jak o nová přednášená témata, tak i kvantitativně co do počtu přednášek za semestr). Cílem
tohoto projektu je zlepšit výuku práva na školách. Nugis Finem
se snaží, aby výuka práva na školách byla užitečná a praktická,
zároveň také zábavná. Již existující tým vždy uvítá každého, kdo
by se rád zlepšil v prezentačních dovednostech a ve srozumitelném předávání informací. Srozumitelnost je hlavní kvalitou
právníka – a to jak ve vztahu k soudcům, tak ve vztahu ke klientům jakožto právním laikům. Projekt tak „zabíjí dvě mouchy
jednou ranou“ – studenti na středních školách se dozví něco
o právu a zjistí, že je užitečné právo znát, studenti právnických
fakult, kteří jim přednáší, si zase utřídí své znalosti a zlepší se
v jejich prezentování. Vůbec nevadí, že nemáte zkušenosti s veřejnými prezentacemi. Nugis Finem pořádá workshopy, kde se
naučíte vše potřebné. Zaujal vás projekt Erudium? Napište na
info@nugisfinem.org a získejte další potřebné informace.
DIGESTA. Tým studentů z Nugis Finem připravil na začátek semestru zajímavou akci věnovanou nadčasovým justiniánským
Digestů. Na veřejnou přednášku JUDr. Petra Dostalíka Ph.D.
z katedry teorie práva a právních dějin PF UP nazvanou Co by
si císař Justinián myslel o současném právu? naváže křest historicky prvního vydání justiniánských Digest v České republice.
Přednáška začne v úterý 2. října v 17:00 v aule PF UP.

PF UP z funkce předsedy a člena. Současně mu poděkovala za
dlouholetou práci, kterou ve funkci vykonal pro PF UP a její studenty. Profesor Vlček odstoupil na vlastní žádost. Současně děkanka fakulty s účinností od 1. července jmenovala předsedkyní
oborové rady prof. JUDr. Milanu Hrušákovou, CSc.
SVOČ. Studentům olomoucké právnické fakulty se povedlo
navázat na loňský historický úspěch v prestižním Česko-slovenském finále Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ).
Stejně jako vloni získali celkem čtyři ocenění, jen místo dvou
prvních míst vybojovali jedno. Letošní finále bylo pro olomouckou fakultu navíc výjimečné tím, že jej pořádala. Olomouc vyslala do česko-slovenského kola sedm svých studentů, kteří vzešli
z fakultního kola SVOČ. A hned čtyři posbírali cenná umístění.
To nejcennější, první místo, získala Ivana Procházková v kategorii, která spojovala evropské právo, mezinárodní právo veřejné
a trestní právo. Druhé místo přiřkly hodnotící komise Tomáši
Grygarovi v sekci správní právo, finanční právo, právo sociálního
zabezpečení a právo životního prostředí, a také Michale Chadimové v kategorii doktorských studijních programů. Mezi oceněnými doktorandy byla PF UP nejviditelnější. Třetí místo totiž
obsadil další její student Petr Stejskal. PF UP dále reprezentovali
Klára Bednářová (na společném snímku chybí), Anna Lajčíková
a Zdeněk Červínek.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST

NOVÁ UČEBNICE. Nakladatelství C. H. Beck vydalo první hmotněprávní učební pomůcku k novému občanskému zákoníku.
Vytvořil ji kolektiv autorů pod vedením JUDr. Jiřího Spáčila,
CSc., soudce Nejvyššího soudu ČR. Na učebnici, která byla ve
středu 26. září slavnostně pokřtěna na PF MU, se výrazně autorsky podíleli i odborníci z PF UP – JUDr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.,
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. a externí spolupracovník fakulty Mgr. Michal Králík, Ph.D.

ZMĚNA PŘEDSEDY. Děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková s účinností od 30. června 2018 odvolala prof. JUDr. Eduarda Vlčka, CSc. z Oborové rady doktorského studijního programu

FRUP. Rektor Univerzity Palackého vyhlásil již 6. ročník Soutěže
o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). Zájemci do ní mohou podá-
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vat projekty, které podpoří pedagogickou práci akademických
pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů
na úrovni předmětů/kurzů. Termín podání přihlášek je do 31.
října do 17:00. Přihlášky se podávají pouze elektronicky, bližší
informace včetně kontaktních osob naleznete v rámci podrobnějších propozic na tomto odkaze.
CENY PRO AUTORY PUBLIKACÍ. O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných
knih z řad univerzitních zaměstnanců. Tak jako v předchozích
ročnících přijímají návrhy na ocenění oddělení vědy a výzkumu
na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 1. října 2018. Podrobné
informace k podávání návrhů, průvodní list a poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže jsou k dispozici zde.
DEBATY. Již po dvanácté pořádala právnická fakulta mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké debaty mladých právníků.
Novinkou letošního ročníku bylo přidání zahraniční sekce, ve
které účastníci jednali v anglickém jazyce. Nové bylo také místo
konání – olomoucká Pevnost poznání. Dvoudenní akce, která
se konala 21. a 22. září, přilákala na sedmdesát zájemců především z řad doktorandů. V rámci plenárního zasedání vystoupili
se svými příspěvky tři hosté – JUDr. David Kryska, Ph.D. (PF UK),
Mgr. Petr Sprintz, Ph.D., LL.M. (AK Havel & Partners) a Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
PRVNÍ ABSOLVENTI. Právnická fakulta má první absolventy navazujícího magisterského programu – právní specializace International and European Law, který je vyučován v anglickém
jazyce. Studium úspěšně zakončili dva Francouzi, Arthur Julien
Thévenet a Paul Ségalard. Poslední studijní povinnosti splnili
v červenci a v září 2018. Diplomy, které je opravňují užívat titul
Mgr., si oba absolventi převezmou na fakultě začátkem října.
LETNÍ ŠKOLA. Právnická fakulta uspořádala v červenci již 4. roč-

ník Summer Law School Olomouc on Medical Law. Organizátoři
v porovnání s přechozími ročníky letní školu úžeji tematicky zaměřili a rozšířili na dva týdny. Celý program se letos točil kolem
forenzních věd, které se aplikují při vyšetřování a dokazování
v trestních i civilních řízeních. Novinkou byla i možnost získat
mezinárodně uznávané ECTS kredity. Fakultě se podařilo získat pro výuku skutečné kapacity ve svých oborech. Studentům
přednášeli například Mgr. Halina Šimková, přední česká forenzní
genetička, která se mimo jiné účastnila v roce 2005 identifikace osob po tsunami v Thajsku, MUDr. Jan Strojil, Ph.D., klinický
farmakolog z Ústavu farmakologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. z katedry analytické
chemie PřF UP nebo prof. Kris Gledhill, australský odborník na
klinické právní vzdělávání. Z olomoucké právnické fakulty se na
výuce podíleli JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. z katedry ústavního práva a JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný, který nabídl své postřehy z advokátní praxe. Jeden celý den pak byl v režii kriminalistů z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

KLINIKÁŘI V TURÍNĚ. Olomoucká právnická fakulta má jeden
z nejrozvinutějších systémů klinického právního vzdělávání
v Evropě a její klinikový tým pravidelně reprezentuje Univerzitu Palackého na významných mezinárodních akcích. V září
se tým ve složení JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., prof. Michael Schlesinger, JUDr. et Mgr.
Zdeněk Kopečný, Ing. Irena Říhová, Daniel Pospíšil a Veronika
Opršalová účastnil 6. mezinárodní konference Evropské sítě pro
klinické právní vzdělávání (ENCLE) na téma „Clinical Legal Education: Innovating Legal Education in Europe“. Konferenci, která
se konala v Turíně, pořádala ENCLE spolu s Università degli studi
di Torino, Università di Torino Dipartmento di Giurisprudenza
a International University College of Turin. Více o konferenci
v aktualitách na fakultním webu.
ČESKO-FRANCOUZSKÁ SPOLUPRÁCE. Ve dnech 3. až 7. září se konala na půdě École de droit Université d´Auvergne v Clermont-Ferrand Letní francouzsko-česká škola práva. O téma letošního
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ročníku „L’État face aux défis sécuritaires – Bezpečnostní správa
státu“ projevil zájem rekordní počet studentů, a to dvacet francouzských a deset z PF UP. První přednáškový blok výuky vedla
JUDr. Monika Horáková, Ph.D. a přiblížila v něm pojetí a význam
bezpečnostní správy v ČR. Podrobně se věnovala dále tématu
práva shromažďovacího a otázkám spojeným s jeho praktickou
aplikací. Další přednáškový blok JUDr. Soni Pospíšilové, Ph.D. byl
zaměřen na objasnění role Policie ČR v systému bezpečnostní
správy a dále na konkretizaci postavení a úkonů příslušníků
Policie ČR při shromáždění. Mgr. Leona Černá poté zapojila studenty obou fakult do přípravy a následné realizace fiktivního
shromáždění, završené společným vyhodnocením průběhu
a zapojení různých aktérů shromáždění a diskuzí nad otázkami
k praktické aplikaci právní úpravy práva shromažďovacího. Francouzští studenti měli také možnost prostřednictvím tematické
prezentace poznat UP a olomouckou právnickou fakultu. Program letní školy zahrnoval rovněž přednáškový blok profesora
politologie Frédérica Charillona na téma L’Etat face aux défis sécuritaires: approche de relations internationales (Bezpečnostní
správa státu: mezinárodní vztahy). Frédéric Charillon se specializuje na francouzskou a srovnávací zahraniční politiku, obranu
a mezinárodní vztahy. Profesor trestního práva na Université de
Clermont d´Auvergne Evan Raschel studenty seznámil a tématem Les libertés fondamentales face aux impératifs de la lutte
contre le terrorisme (Základní svobody ve vztahu k naléhavým
potřebám boje proti terorismu). Součástí letní školy byl i doprovodný program – výlet do okolí města Clermont–Ferrand, které
je součástí regionu Auvergne-Rhône-Alpes. V roce 2019 bude
spolupráce mezi Právnickou fakultou UP v Olomouci a Facultés
de Droit Université d´ Auvergne v Clermont-Ferrand slavit 20 let.

 RŮZN É
OCENĚNÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lucie Gottfriedová uspěla se
svou diplomovou prací v soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson.
Její vědecká práce „Maringotky z pohledu stavebního zákona“
porotce natolik zaujala, že pro ni vytvořili zvláštní cenu mimo

tradiční kategorie. Lucie Gottfriedová získala cenu za originální
téma a jeho zpracování. Diplomovou práci psala pod vedením
JUDr. Veroniky Tomoszkové, Ph.D. z katedry správního práva
a finančního práva. Více o úspěchu čerstvé absolventky najdete
v Žurnálu online.
ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE. Vedení právnické fakulty zve na
zasedání akademické obce a všech zaměstnanců PF UP, které
se uskuteční 9. října od 16:45 v aule fakulty. Za účelem umožnění účasti členům akademické obce a zaměstnancům udělila
děkanka (rozhodnutím PF-B-18/12) na tento den od 16:30 hodin
děkanské volno. Vnitřní předpis najdete na úřední desce PF UP.
SENÁTNÍ VOLBY. Členové Akademického senátu PF UP rozhodli
o vyhlášení voleb do senátu. Nové akademické senátory si PF
UP zvolí v týdnu od 5. do 9. listopadu, v čase pondělí: 13.00–
15.00 | úterý: 9.30–13.30 | středa: 9.30–13.30 | čtvrtek: 9.30–13.30
| pátek: 9.30–12.00. Senátoři dále schválili volební komisi ve složení: JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D., Martina Štouračová, Marek
Varmuža a jako náhradníka JUDr. Petra Osinu, Ph.D.
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. I v akademickém roce 2018/2019
se právnická fakulta zapojila do vzdělávání seniorů. Do prvního ročníku čtyřsemestrálního kurzu Ochrana jednotlivce a jeho
práv se přihlásilo 55 zájemců, ve druhém ročníku studuje 73 posluchačů. Výuka se koná vždy ve středu a v zimním semestru se
na ní podílí 11 akademických pracovníků.

PŘEVZETÍ AGENDY. V souvislosti s odchodem proděkanky doc.
JUDr. Olgy Pouperové, Ph.D. na mateřskou dovolenou s účinností od 9. července 2018 její agendu přebrali: doktorský studijní program, Hannah Arendt – děkanka JUDr. Zdenka Papoušková. Ph.D. / FRUP, IGA, SVOČ, konference ODMP – proděkanka
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. / rigorózní řízení, pomocné
vědecké síly – proděkan JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
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NOVÁ VEDOUCÍ KNIHOVNY. Od 1. října nastupuje do Knihovny
PF UP nová vedoucí. Současnou vedoucí paní Jaroslavu Davidovou vystřídá Mgr. Michaela Vepřeková. Paní Davidové děkujeme
za odvedenou práci a přejeme jen vše dobré.
CESTOVNÍ PŘÍKAZY ELEKTRONICKY. Univerzita Palackého zavádí nově možnost vyplňování a schvalování cestovního příkazu
elektronickou formou. Na právnické fakultě bude do konce roku
dobrovolně umožněno zaměstnancům využít této možnosti,
od 1. 1. 2019 se pak předpokládá nasazení systému na celé UP
povinně pro všechny zaměstnance. První školení pro zaměstnance se uskuteční v pondělí 1. 10. 2018 od 8:00 do 9:45 hod.
v PC učebně 1.07 v budově A.
STUDENTSKÁ PRÁVNÍ PORADNA. V pondělí 24. září se po letní
pauze opět otevřela Studentská právní poradna při PF UP. Klienti ji mohou navštívit od pondělí do čtvrtka v době od 8:00 do
16:30. Objednat se mohou také telefonicky (585 637 616) nebo
e-mailem (studentskapravniporadna@upol.cz).

cích výrazně podílí na realizování občanských konzultací a zvyšování povědomí o EU mezi občany. Více o akci na euroskop.cz.
DEN SPORTU UP. V pátek 28. září se uskuteční Den sportu UP.
Zaměstnanci UP a jejich rodiny mohou vyrazit na sportoviště
Akademik sport centra UP (Sportovní hala UP, Akademik Fitness,
sauna, lukostřelnice, tělocvičny – Envelopa, 17. listopadu, kurty
Hynaisova). Všechny připravované aktivity budou zdarma. Podrobný program na webu UP.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 31. října.
Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 26. října.

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.

OBČANSKÉ KONZULTACE. Ve čtvrtek 6. září hostila terasa kavárny Café 87 v Olomouci další ze série občanských konzultací o Evropě. Mezi hosty měla svého zástupce i právnická fakulta. Ke
společnému stolu usedli doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
z katedry mezinárodního a evropského práva, europoslankyně
Martina Dlabajová a náměstek primátora města Olomouce Aleš
Jakubec. Role moderátora se ujal další akademik z právnické fakulty Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., který působí na katedře
politologie a společenských věd. Fakulta se účastí na těchto ak-

 K ALE N DÁR IUM
29. září

Den sportu UP

1. října

školení pro zaměstnance PF UP – elektronická forma cestovních příkazů (PC učebna 1.07 v budově A, 8:00-9:45)

2. října

přednáška JUDr. Petra Dostalíka, Ph. D. spojená s křtem historicky prvního vydání justiniánských Digest v ČR
(aula PF UP, 17:00)

2. října

Jak se připravit na joby budoucnosti? (pořádá Studentské kariérní a poradenské centrum UP, aula PdF UP,
13:00-15:00)

4. října

Konference Unie obhájců – Od dekriminalizace ke kriminalizaci, od depenalizace k penalizaci (spolupořádá
PF UP, aula PF UP, od 9:30)

5. října

Noc vědců

9. října

Zasedání akademické obce PF UP (aula PF UP, od 16:45)

12. října

promoce absolventů PF UP (aula PF UP)

12.–14. října

Camp Peira 2018 (Srubový tábor VVP Březina, Vyškov)

24. října

Dětská univerzita na PF UP s JUDr. Lucií Madleňákovou, Ph.D. (MS2, 15:00-16:30)

31. října

konečný termín pro podávání přihlášek do FRUP
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