Z P R AV O D A J P R ÁV N I C K É FA K U LT Y U N I V E R Z I T Y PA L A C K É H O V O L O M O U C I
Č Í S L O 9/ 2 018 | V Y C H Á Z Í 31. Ř Í J N A 2 018

 ÚVO D N Í SLOVO
PRÁVNICKÁ FAKULTA DÍKY DOTACI ZMODERNIZOVALA
STUDIJNÍ PROSTŘEDÍ
Supervýkonné dataprojektory, rychlejší WIFI, interaktivní tabule nebo nové lavice v učebnách. To je jen část novinek, které
od tohoto akademického roku vylepšují výuku na právnické
fakultě. Studovat moderněji mohou posluchači díky celouniverzitnímu projektu „Rozvoj studijního prostředí na UP“ podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU. Právnické fakultě se z něj
podařilo získat téměř 8,5 milionu korun.
Pro fakultu byl tento projekt výjimečnou příležitostí. „Jsem
za něj velmi ráda. Dotace nám umožnila posun v modernizaci
zázemí fakulty. Studenti i zaměstnanci si vylepšení zasloužili,“
řekla Zdenka Papoušková, děkanka PF UP.

Projekt s pracovním názvem „Nábyteček“ měl na fakultě na
starosti tajemník Petr Bačík. „V lednu se začaly soutěžit veřejné
zakázky. Měli jsme na všechno poměrně málo času, do konce
července jsme museli mít všechny zakázky i vyfakturované.
Veškeré novinky jsou již v tuto chvíli na fakultě,“ zhodnotil tajemník a doplnil, že fakulta projekt dofinancovávala ze svých
zdrojů celkovou částkou 459 000 korun.
Díky dotaci mohou například vyučující ve čtyřech největších
učebnách (aula, MS1, MS2 a rotunda) využívat supervýkonné
dataprojektory s laserovým ostřením. Nové dataprojektory
jsou i ve všech učebnách, kde byly instalovány interaktivní tabule. „K používání tabulí již proběhlo školení. Chystáme ještě
jednoduchý manuál,“ připomněl tajemník.
V budově B technici instalovali nové přístupové body pro WIFI,
čímž se podařilo sjednotit WIFI na celé fakultě. Připojení je nyní

STÁLA SE NA NÁS FRONTA. Přes 30 tisíc návštěvníků během čtyř dnů přilákal letošní veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus
Brno. Mezi vystavovateli již tradičně nechyběla Univerzita Palackého, která bodovala se svým novým patrovým stánkem. Za právnickou fakultu se
na veletrhu vystřídalo osm studentů a tři zaměstnanci, kteří se věnovali davům zvídavých uchazečů o studium. Krátkou návštěvu stihla i děkanka
Zdenka Papoušková. Foto: Eva Hrudníková
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rychlejší a může se připojit současně více lidí. Z dotace fakulta
nakoupila i speciální videokonferenční zařízení, streamovací
server, který umožní v reálném čase přenos obrazu a zvuku
z jakékoliv učebny prostřednictvím internetu do počítačů studentů či jiné učebny, počítače a monitory nebo nové lavice,
židle a také potřebné sklopné sezení na chodby. „Díky výměně
lavic se nám podařilo navýšit kapacity několika učeben,“ dodal
tajemník.
Nové jsou také multifunkční tiskárna a speciální scanner knih,
které budou studentům sloužit v nové knihovně. Nad dveřmi
všech učeben přibyly obrazovky, které budou už v nejbližších

dnech ukazovat aktuální rozvrh. Do budoucna na nich půjdou
spustit i prezentace, videa a podobně. Fakulta z dotace zakoupila také odbornou literaturu.
Právnická fakulta se nyní podílí ještě na dvou celouniverzitních
projektech, které uspěly v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: UP jako komplexní vzdělávací instituce (projekt zaměřený na výuku a internacionalizaci) a Podpora mobility na UP. Ze stejného operačního programu získal podporu
i fakultní projekt Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění
vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia (dostavba centrálního křídla fakulty s knihovnou).

 AK ADE M ICK Á O BEC PF UP Z VO LÍ SE NÁTO RY D RUHÝ LISTO PADOV Ý T ÝDE N

Kandidátní listina pro volby do AS PF UP (učitelská kurie |
studentská kurie) - zde

Dvacet akademických pracovníků a dvanáct studentů bude
usilovat o křeslo v senátu právnické fakulty. Volit se bude
druhý listopadový týden. Funkční období stávajícího senátu
končí 21. listopadu.
Akademický senát PF UP má celkem 15 členů a jeho funkční
období je tříleté. Dostane se do něj devět akademiků a šest
studentů, kteří získají od voličů nejvíce hlasů. „Termín pro
podávání návrhů vypršel 22. října. Všechny návrhy splňovaly potřebné náležitosti, žádný jsme nemuseli vyřadit,“ řekla
předsedkyně volební komise Kamila Bubelová.
Ze současných akademických pracovníků, kteří zasedají v senátu, chtějí všichni kromě Filipa Dienstbiera svůj mandát obhajovat. Z kandidujících studentů má zkušenosti ze senátu
pouze doktorand Štěpán Uhlíř.
Současně s volbami do fakultního senátu se na právnické fakultě uskuteční i doplňovací volby do Akademického senátu
UP. Členové akademické obce v nich budou vybírat ze dvou
kandidátů jednoho studentského senátora. „Ve volbách do
velkého senátu platí jiný volební systém než do fakultního,
tudíž studentského zástupce volí jak studenti, tak akademičtí
pracovníci fakulty,“ upozornil Michal Bartoň, předseda Akademického senátu PF UP.

Kandidátní listina pro volby do AS UP (doplňovací volby
do studentské kurie) - zde

Volební podzim na PF UP
5.– 9. listopadu 2018, předsálí auly
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
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 VÁ ŽE N É SE NÁTO R K Y A VÁ ŽE N Í SE NÁTO Ř I,VÁ ŽE N É KO LEGYN Ě A VÁ ŽE N Í KO LEGO VÉ ,M I LÉ STUDE NTK Y, M I LÍ STUDE NTI,
dne 9. října 2018 se uskutečnilo setkání akademické obce naší
právnické fakulty. Bylo to přesně tři roky a dva dny po posledních děkanských volbách. Čas letí, jak je vidět, rychleji, než
bychom chtěli.
Vedení naší fakulty se za tu dobu téměř vždy v kompletním
složení účastnilo i jednání Akademického senátu Právnické
fakulty Univerzity Palackého, kterému už za pár dnů končí
funkční období. Jak jsem řekla na závěr říjnového setkání
akademické obce – DĚKUJI všem senátorkám a senátorům za
odvedenou práci. Naše spolupráce na chodu fakulty nebyla
jednoduchá, ale rozhodně ji lze považovat za přínosnou. Obzvláště děkuji dlouholetému předsedovi senátu docentu Michalu Bartoňovi za jeho přístup při osobních jednáních. Všem
členům senátu přeji hodně štěstí v osobní i profesní rovině.
Zanedlouho nás čekají volby nového akademického senátu.
Věřím, že se bude skládat z osobností – jak akademických
pracovníků, tak studentů – kteří nejen, že budou nacházet
nedostatky a vznášet připomínky, ale zároveň i nabízet řešení, která pak s vedením fakulty bude možné věcně a konstruktivně diskutovat, a tím naši fakultu posouvat dál, zvyšovat její kvalitu a prestiž.
Zdenka Papoušková
děkanka PF UP

 M I LÉ KO LEGYN Ě, M I LÍ KO LEG OVÉ ,
rád bych využil možnosti zPRÁVOdaje, abych na konci funkčního období Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého a před volbami nového akademického senátu,
které nás za několik dní čekají, poděkoval všem členům akademického senátu, jak současným, tak těm, kterým mandát
v průběhu volebního období zanikl, za práci v senátu a pomoc při snaze zlepšovat fungování naší fakulty a posouvat ji
kvalitativně zase o něco dále.
Poděkování patří jak zástupcům akademických pracovníků,
tak zástupcům studentů, neboť všichni svými návrhy a podněty přispěli nejen k vylepšení celé řady fakultních předpisů
či norem, ale též k tomu, aby se některé změny podařilo realizovat či alespoň zahájit. Poděkovat chci zejména proto, že

všichni řadoví členové senátu, ať již pedagogové či studenti, vykonávají své mandáty ve svém volném čase, bezplatně
a nad rámec svých běžných pracovních či studijních povinností. Jsem proto velmi rád, že o členství v senátu je zájem,
jak ze strany akademických pracovníků, tak ze strany studentů, a to ve snaze přispět k dobrému fungování fakulty a jejímu
dobrému jménu. Sám jsem zažil jako začínající akademický
pracovník na této fakultě situaci, kdy do senátu téměř nikdo
nekandidoval, a bylo nutno akademické pracovníky „přemlouvat“, aby bylo kandidátů alespoň tolik, kolik je volných
míst. Jsem rád, že tato situace je dávno za námi, a zájem o podíl na akademické samosprávě je již konstantně vysoký.
Sluší se poděkovat též vedení fakulty za vstřícný přístup
a korektní vztahy s akademickým senátem i za respektování
většiny podnětů a doporučení vzešlých ze senátu. Podařilo
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se tak přispět např. k proměně struktury každoročně předkládaného a schvalovaného rozpočtu fakulty či ke zvýšení
transparentnosti odměňování akademických pracovníků.
Proto z pozice předsedy senátu oceňuji též pokračování v zavedené praxi senátní konzultace i těch vnitřních norem, které
formálně senát neschvaluje, resp. které formálně senátu být
předkládány nemusí, přesto jsou připomínky senátorů respektovány.
Pevně doufám, že jak kvalita práce senátu, tak i přístup vedení k akademickému senátu, zůstanou nadále na vysoké
úrovni.
Michal Bartoň,
předseda AS PF UP

 STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
ÚSPĚŠNOST DOKONČENÍ STUDIA. Studijní oddělení PF UP
zpracovalo statistiku úspěšného dokončení studia pro obory
Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením
na evropské právo. Statistika zkoumala, jaká část ze studentů
přijatých do studia na jednotlivých oborech své studium úspěšně dokončí. Ze statistiky vyplynulo, že zkoumané tři obory se
v míře studijní úspěšnosti téměř neliší. U bakalářského oboru
Právo ve veřejné správě činí přibližně 71 %, u navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské
právo asi 69 % a nejvyšší je u pětiletého magisterského oboru
Právo, kde studium úspěšně dokončí přibližně 73 % přijatých
studentů. Statistika dále zkoumala, ve které fázi studia studenti
nejčastěji ukončují studium neúspěšně. U oboru Právo ve veřejné správě se tak nejčastěji děje v prvním ročníku, a to zanecháním studia, obvykle proto, že studenti se rozhodnou plně věno-

vat studiu jiného oboru. U oboru Evropská studia se zaměřením
na evropské právo je rovněž nejčastějším důvodem neúspěšného ukončení studia zanechání studia, a děje se tak přibližně stejně často v prvním i ve druhém ročníku. Důvodem je nejčastěji
pracovní vytížení studentů. U oboru Právo nejčastěji studenti
končí studium mezi druhým a třetím ročníkem z důvodu nesplnění studijních povinností, kterými jsou opakovaně zapsané
povinné předměty prvního ročníku. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je studijní úspěšnost na PF UP o něco vyšší
u oboru Právo (PF UP asi 73 %, pětiletá magisterská studia v ČR
asi 68 %) a Právo ve veřejné správě (PF UP asi 71 %, bakalářská
studia v ČR asi 61 %), nižší je naopak u oboru Evropská studia se
zaměřením na evropské právo (PF UP asi 69 %, navazující magisterská studia v ČR asi 84 %).
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ČÍSLECH. V měsíci říjnu bylo rozhodnutím
o posledních odvoláních definitivně ukončeno přijímací říze-
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ní na PF UP pro akademický rok 2018/2019 a zpracována zpráva
o přijímacím řízení, která je nyní dostupná na úřední desce PF UP.
Při srovnání s předchozími dvěma lety lze obecně konstatovat,
že v mnoha ohledech nebyl potvrzen pozitivní vývoj z loňska
a ukazatele se spíše vrátily na úroveň z roku 2016/2017. U pětiletého magisterského oboru Právo bylo podáno celkem 1364 přihlášek (loni 1383, předloni 1375), přijato bylo celkem 510 uchazečů (loni 486, předloni 497), z nichž se ke studiu zapsalo 254
(loni 272, předloni 274). Percentil posledního přijatého uchazeče v Národních srovnávacích zkouškách společnosti SCIO byl
113,3 (loni 123,5, předloni 114,2). U bakalářského oboru Právo
ve veřejné správě bylo podáno celkem 357 přihlášek (loni 392,
předloni 374), přijato bylo celkem 114 uchazečů (loni 120, předloni 108), z nichž se ke studiu zapsalo 58 (loni i předloni shodně
55). Percentil posledního přijatého uchazeče v Národních srovnávacích zkouškách společnosti SCIO byl 93,1 (loni 107,3, předloni 94). U navazujícího magisterského oboru Evropská studia se
zaměřením na evropské právo bylo podáno celkem 48 přihlášek
(loni 50, předloni 72), přijato bylo celkem 28 uchazečů (loni 26,
předloni 34), z nichž se zapsalo ke studiu 23 (loni 22, předloni
27). Uvedené výsledky odpovídají vývoji populační křivky v ČR,
kdy letošním rokem končila stagnace v segmentu devatenáctiletých, a od příští roku by měl začít mírný růst. Z průběhu přijímacího řízení bylo patrné, že kapacita studijních oborů v ČR je
tak vysoká, že řada uchazečů je přijata na více oborů či tentýž
obor na více vysokých školách a teprve poté volí, na kterých
z nich se zapíše. Výsledkem je pokles podílu reálně zapsaných
studentů z celkového počtu přijatých uchazečů z přibližně 55 %
v předchozích letech na letošních 50 %.

ní je určeno primárně studentům, srdečně zváni jsou samozřejmě i pracovníci fakulty.

WIKI-VÍKEND. Spolek Nugis Finem připravuje další ze svých
tradičních wiki-víkendů, který vždy hostí některá z právnických
fakult. Díky spolupráci se studentským spolkem Common Law
Society se tentokrát wiki-víkend uskuteční 10. a 11. listopadu na
půdě Univerzity Karlovy. Jako vždy budou přítomní i pedagogové hostitelské fakulty. Pořadatelé z Nugis Finem zařídili také
doprovodný program spočívající v laser game a večerním pub
quizu. Zájemcům o účast pořadatelé zařídí ubytování v Praze.

CITOVANÁ STUDIE. Vědeckou studii na téma dvojí kvality
výrobků, kterou vypracovali akademici olomoucké právnické fakulty, ve svém usnesení cituje Evropský parlament. Tato
citace podtrhuje význam, ojedinělost a kvalitu této právní
analýzy. Autory studie Dvojí kvalita výrobků prodávaných
v rámci jednotného trhu Evropské unie z pohledu nekalých
obchodních praktik, práva soutěžního a práva průmyslového
jsou Blanka Vítová a Michal Černý, oba z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP. Analýza vznikla vloni na
jaře jako smluvní výzkum za podpory europoslankyně Olgy
Sehnalové a je volně dostupná na internetu. Usnesení Evropského parlamentu o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu
projednávali europoslanci ve Štrasburku v polovině září.

PŘEDNÁŠKA. Katedra trestního práva PF UP pořádá přednášku
Prvotní úkony policejního orgánu na místě činu při prověřování
násilné trestné činnosti. Hosty budou plk. Jan Lisický a plk. Jan
Pavel (z Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality).
Přednáška, která se uskuteční 19. listopadu od 16:45 v MS1, bude
zaměřena na provádění ohledání místa činu, kriminalistické metody používané při této činnosti, zajišťování stop a důkazů. To
vše bude demonstrováno na reálných kauzách. Odborné setká-

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
AKREDITACE HABILITAČNÍCH ŘÍZENÍ. Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci schválila záměr předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství žádost
právnické fakulty o akreditaci habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem v oboru Občanské právo a žádost
o akreditaci habilitačního řízení v oboru Správní právo. Nyní
bude fakulta čekat na rozhodnutí Národního akreditačního
úřadu.
KONFERENCE UNIE OBHÁJCŮ. Právnická fakulta hostila 4. října prestižní akci – konferenci Unie obhájců České republiky.
Do Olomouce přijelo na sedmdesát expertů na trestní právo
z praxe i akademické sféry, aby debatovali nad tématem Od
dekriminalizaci ke kriminalizaci, od depenalizace k penalizaci. Konferenční příspěvek si připravili například Helena Válková, někdejší ministryně spravedlnosti (Proč je nový trestný
čin maření spravedlnosti dobrým řešením a nikoliv útokem
na advokáty), Tomáš Gřivna, advokát a vyučující na PF UK
(Dekriminalizace a depenalizace – teoretická východiska a jejich odraz v legislativní praxi) nebo Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva PF UK (Vztah mezi mírou trestní represe
a zátěží trestní justice). Filip Ščerba byl současně garantem
konference za hostitelskou fakultu. Více si můžete přečíst
v Žurnále online.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
VISITING PROFESSOR. Michael Schlesinger je historicky
prvním zahraničním odborníkem, který na právnické fa-
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kultě užívá čestný titul Visiting Professor. Na návrh fakulty
mu jej na konci září udělil rektor UP Jaroslav Miller. Expert
z John Marshall Law School v Chicagu bude na právnické fakultě působit díky podpoře Fullbrightovy nadace do
června 2019. Více v článku, který vyšel v Žurnále online.

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP. Právnická fakulta připravuje
na prosinec mezinárodní workshop Universal and Regional
Systems of Human Rights Protection: the Constant Process of
Construction and Reconstruction. Dvoudenní setkání, které
se uskuteční v prostorách rektorátu, je určené akademikům
i studentům. Cílem setkání bude odborná diskuze o aktuálních otázkách ochrany lidských práv, a to jak na úrovni globální,
tak regionální, a také propojení pohledů a názorů akademiků
a studentů z různých zemí a kontinentů. Workshop se uskuteční 13. a 14. prosince. Pořadatelé přijímají přihlášky do 10.
listopadu na e-mail pavel.bures@upol.cz. Více v prezentaci.
KARIÉRA V INSTITUCÍCH EU. Cílem akce EU Careers and
EPSO Tests je seznámit zájemce z řad vysokoškoláků, příp.
čerstvých absolventů o práci nebo o stáž v evropských institucích s náležitostmi výběrového řízení. Setkání povede
v angličtině Marcus Delacor, odborník a dlouholetý expert na
poradenství v oblasti výběru lidských zdrojů pro evropské instituce. Akce se uskuteční v úterý 6. listopadu od 10:00 v prostorách Knihovny Zbrojnice, Biskupské nám. 1, Olomouc.
Akce je zdarma. Zájemci o registraci se mohou hlásit do 4.
listopadu na krsa.miroslav@vlada.cz. Akci organizují European Personnel Selection Office, Ministerstvo zahraničních věcí
ČR, Studentské poradenské a kariérní centrum UP a Eurocentrum Olomouc.
STIPENDIA FRANCOUZSKÉ VLÁDY. Francouzský institut
v Praze upozorňuje doktorandy na možnost získat stipendia francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením s francouzskou univerzitou, nebo na jedno

až tříměsíční výzkumnou stáž na francouzském pracovišti.
Jednou z podporovaných oblastí jsou humanitní a společenské vědy. Termín pro podávání přihlášek 1. února 2019.
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. Začátkem
října si převzali diplomy z rukou děkanky Zdenky Papouškové. Slavnostního aktu se za fakultu účastnili Martin Faix,
proděkan pro zahraniční záležitosti, Václav Stehlík, garant programu, Pavel Bureš, který se před lety jako proděkan pro zahraniční záležitosti výrazně podílel na zavedení tohoto programu, a referentky zahraničního oddělení.

 RŮZN É
PARKOVÁNÍ. Zamezit parkování vozidel osobám, jež nemají
žádnou vazbu na PF UP na parkovišti v těsné blízkosti fakulty,
má nový systém a nová pravidla, které připravilo vedení fakulty. Vjezd na parkoviště bude upravovat značka a regulovat speciální brána, která bude instalována v nejbližších dnech. Podmínky užívání parkoviště upravuje vnitřní norma (PF-B-18/13),
která nabyla účinnosti 19. října a je zveřejněná na úřední desce.
CAMP PEIRA. Již třetí ročník má za sebou unikátní projekt
Camp Peira, na kterém se jako hlavní organizátoři podílejí PF
UP a Armáda ČR. Hlavním námětem cvičení, které se konalo
12. až 14. října ve výcvikovém prostoru Březina poblíž Vyškova, bylo působení české vojenské jednotky v subsaharské
Africe v prostředí vnitřního ozbrojeného konfliktu doprovázeného migrační vlnou. Při cvičení si civilisté, mimo jiné i studenti PF UP, v rámci svých úloh (právní poradci, pracovníci
Mezinárodního výboru červeného kříže či UNHCR, zdravot-
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nický personál, zadržení, uprchlíci) na základě reálných prožitků z vojenské operace prověřovali funkčnost teoretických
znalostí nabytých v akademickém prostředí. Vojáci jako praktici zase trénovali spolupráci a vyjednávání s nevojenskými
institucemi.

DĚTSKÁ UNIVERZITA. Právnická fakulta se i v tomto semestru zapojila do Dětské univerzity pořádané UP. Devadesátiminutový program tentokrát připravila JUDr. Renáta Šínová,
Ph.D. z katedry soukromého práva a civilního procesu a nazvala jej Jak je důležité dodržovat zákony, aneb kam dopluji,
když popluji na černo? Více než sedmdesát dětí doslova obíhalo stanoviště a plnilo úkoly. Šlo totiž o čas a správné odpovědi na právní otázky. Dětská univerzita se konala ve středu
18. října v Pevnosti poznání a s jejím uskutečněním výrazně
pomohli studenti PF UP.

AKADEMICKÁ OBEC PF UP. V aule právnické fakulty se 9. října sešla akademická obec a zaměstnanci právnické fakulty.
Vedení fakulty, děkanka Zdenka Papoušková, pět proděkanů
a tajemník fakulty, seznámilo přítomné s aktuálním děním ve
svých resortech. Největší část setkání byla věnovaná plánované dostavbě fakulty, kdy proděkan Maxim Tomoszek společně s tajemníkem Petrem Bačíkem představili dvě možná
řešení skloubení stavebních prací a fungování fakulty. Současně upozornili, že se čeká na podepsání smlouvy se stavební firmou a předložení harmonogramu stavebních prací. Mluvilo se také o mzdové situaci na fakultě nebo o zamýšleném
vědeckém centru Czech Institute of Science and Technology.
SENÁT. O složení volební komise pro doplňovací volby rozhodli senátoři právnické fakulty na svém říjnovém zasedání.
Dále na svém prvním zasedání v novém akademickém roce
spolu s vedením fakulty diskutovali minimální standardy činnosti interních doktorandů a seznámili se s návrhem novely fakultního prováděcího vnitřního předpisu ke Studijnímu
a zkušebnímu řádu UP. Zápis se zasedání je volně přístupný
na webu akademického senátu.
KŘEST DIGEST. Přednáškou a šampaňským slavila právnická fakulta unikátní počin týmu složeného ze studentů (Lucie Černá a spolek Nugis Finem) a akademiků (Petr Dostalík,
Kamila Bubelová). Podařilo se jim v plném původním znění
vydat takzvaná Digesta, nejrozsáhlejší a nejdůležitější pramen poznání římského práva. Jde o historicky první vydání
na území celého bývalého Československa. Knihu vážící přes

dva kilogramy pokřtili 2. října Zdenka Papoušková, děkanka
PF UP, společně s Petrem Dostalíkem.
SEMINÁŘ ELEKTRONICKÉ ZDROJE. Knihovna UP nabízí studentům a zaměstnancům UP seminář o vyhledávání v elektronických informačních zdrojích. Účastníci budou seznámeni s vyhledáváním v českých i zahraničních databázích, s prací
s nalezenými záznamy a s možnostmi a výhodami personalizace v uvedených zdrojích. Zájemci si mohou vybrat z těchto
termínů: 6. listopadu (13:15–14:45), 7. listopadu (13:15–14:45),
8. listopadu (9:45–11:15), 12. listopadu (13:15–14:45), 13. listopadu (9:45–11:15) a 14. listopadu (15:00–16:30). Seminář, který
se koná v Knihovně UP (Zbrojnice), je pro studenty a zaměstnance zdarma. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je
nutné se předem zaregistrovat na email iv@upol.cz nebo na
tel. 585 631 743.
DĚTSKÁ UNIVERZITA. Právnická fakulta se v říjnu zapojila
do Dětské univerzity UP. Tentokrát si 90minutový program
připravila JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D. z katedry správního práva a finančního práva. Přes čtyřicet dětí si vyzkoušelo
v Banánové republice založit politickou stranu a argumentovat pro/proti stavbě dálnice. Školáci tak mohli zjistit, jak funguje zastupitelská demokracie.

PROPAGACE EVROPSKÝCH STUDIÍ. Kateřina Stošková, studentka navazujícího magisterského oboru Evropská studia
se zaměřením na evropské právo, se ve svém volném čase
aktivně zapojuje do propagace studia na PF UP a současně
svými aktivitami přispívá ke zvyšování povědomí o EU. V letošním roce již stihla odpřednášet tři bloky o EU maturantům
na Slezské gymnáziu v Opavě, které je fakultní školou PF UP.
Připravila si také přednášku Brexit – Czexit? pro širokou veřejnost v Opavě, která se konala v rámci festivalu Bezručova Opava. Nyní je Kateřina Stošková na praxi v olomouckém
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Eurocentru, kde se chystá své aktivity dál rozvíjet. V letním
semestru hodlá vedení katedry politologie a společenských
věd do propagace studia a prohlubování spolupráce s fakultními gymnázii zapojit více posluchačů Evropských studií se
zaměřením na evropské právo.
ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI. Na podzim letošního roku
vyhlásila PF UP v rámci celoživotního vzdělávání kurz pro širokou odbornou veřejnost Základní výcvik v mediaci. Kurz se
100 hodinami výuky, která byla rozdělena na čtyři několikadenní bloky, úspěšně absolvovalo šest účastníků. Odborným
garantem kurzu a současně také jedním z lektorů byla doc.
PhDr. Lenka Holá, Ph.D. z katedry politologie a společenských věd.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Hned dva dny otevřených dveří
nabídne PF UP zájemcům o studium. První se uskuteční v pátek 7. prosince, druhý je naplánovaný na sobotu 19. ledna.
Program prosincového dne otevřených dveří potrvá od 8:30
do 11:30 a uskuteční se na budově A. Více informací najdou
zájemci na fakultním webu.

PRŮKAZ ITIC. Novinku pro pedagogy připravilo Centrum výpočetní techniky UP (CVT). Od tohoto akademického roku totiž začíná vydávat průkaz ITIC (International Teacher Identity
Card), jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese, který umožnuje získat řadu slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Více informací na tomto odkaze.
BAND HLEDÁ POSILY. Hrajete na hudební nástroj, zpíváte?
A nechcete v tom být sami? Tak tady je jedna příležitost právě pro vás. Illegal Band (band studentů a vyučujících PF UP)
hledá nové členy. Pokud máte zájem, pište na selingerova.
anezka@gmail.com.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 28.
listopadu. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 23. listopadu.

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.

 K ALE N DÁR IUM
1. listopadu
5.–9. listopadu

školení ASPI (počítačová učebna, budova A, 17:00-19:00)
volby do AS PF UP a doplňovací volby do AS UP (předsálí auly)

6. listopadu

EU Careers and EPSO Tests (Knihovna Zbrojnice, od 10:00)

10. listopadu

Den otevřených dveří v brněnské kanceláři Havel & Partners

19. listopadu

Prvotní úkony policejního orgánu na místě činu při prověřování násilné trestné činnosti (MS1, 16:45–18:15)

23. listopadu

fakultní kolo soutěže Lidskoprávní Moot Court (rotunda)

24. listopadu

UP Business Camp 2018 (PřF UP)

30. listopadu

promoce doktorandů a docentů všech fakult UP (aula PdF, čas bude upřesněn)

7. prosince

Den otevřených dveří PF UP (budova A, 8:30–11:30)

10. prosince

vánoční večírek zaměstnanců, studentů, absolventů a příznivců PF UP (místo a čas budou upřesněny)

13.-14. prosince

workshop Universal and Regional Systems of Human Rights Protection: the Constant Process
of Construction and Reconstruction (rektorát UP)
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