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 � ÚVO DN Í SLOVO

Právnická fakulta si zvolila nový akademický senát

Devět akademiků a šest studentů, nebo také pět žen a deset 
mužů. Čtyři senátoři, kteří obhájili své mandáty. Tři docenti, 
z  toho dva vedoucí kateder. Bývalý děkan právnické fakulty, 
dlouholetý předseda akademického senátu a  také šest spo-
lužáků ze 3. ročníku oboru Právo. Po letech zástupce katedry 
teorie práva a právních dějin… Zkrátka z různých úhlů lze na-
hlížet na nové složení Akademického senátu Právnické fakulty 
UP, které vzešlo z podzimních voleb.
Nové členy senátu vybírala akademická obec začátkem lis-
topadu z 32 jmen. Voleb se účastnilo 73 procent voličů z  řad 
akademiků, studentů přišlo 14 procent. Jeden hlasovací lístek 
označila komise za neplatný.
Mezi akademiky obdržel nejvíce hlasů dlouholetý senátor Mi-
chal Bartoň, docent katedry ústavního práva, který akademic-
ký senát vede již tři funkční období v řadě. Michala Bartoně do 

dalšího funkčního období poslalo 45 voličů. Své mandáty dále 
obhájili Veronika Tomoszsková, Kateřina Frumarová a  Václav 
Stehlík. K nim se přidá pět nováčků. Až na „vítěze“ bylo pořadí 
tentokrát velmi těsné. O tom, kdo usedne v senátu a kdo bude 
náhradníkem, rozhodly jednotky hlasů.
Oproti akademické bude studentská kurie kompletně nová. 
Nejvíce voličů podpořilo Jiřího Stýbla, kterému komise napo-
čítala 129 hlasů. 
„Mám radost ze zájmu o  volby a  také z  toho, že již tradičně 
mezi akademiky zvítězil docent Bartoň. Voliči rozhodli, že bu-
deme mít širokospektrý samosprávný fakultní orgán složený 
z osobností, které dobře znají prostředí fakulty i Univerzity Pa-
lackého. Věřím, že naše společná jednání pomohou zlepšovat 
fungování naší fakulty,“ okomentovala výsledek voleb Zdenka 
Papoušková, děkanka fakulty.
Nově zvolení senátoři budou svou funkci zastávat tři roky. Na 
prvním zasedání se sejdou v pondělí 3. prosince od 15:00 v za-
sedací místnosti budovy A. Jejich prvním úkolem bude zvolit 
si předsedu a místopředsedu. 
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doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
katedra ústavního práva 

1. Členem AS PF UP jsem s přestávkami od roku 2000. V letech 
2006-2007 jsem zastával funkci proděkana PF UP pro studijní 
záležitosti, ke konci roku 2007 poté, co nebyl zvolen děkan fa-
kulty, jsem byl na krátkou dobu panem rektorem pověřen fakul-
tu vést.  V letech 2008 -2011 jsem byl též členem univerzitního 
senátu a  zároveň předseda legislativní komise univerzitního 
senátu. Od roku 2009 do současnosti jsem již členem našeho 
senátu kontinuálně, zároveň jsem byl po danou dobu též jeho 
předsedou.    
2. Bez skutečného zájmu jednotlivých akademických pracov-
níků či studentů a jejich osobního nasazení akademická samo-
správa, potažmo fakulta, nemůže kvalitně fungovat. Kandidoval 
jsem proto, že mám o dění na fakultě zájem, její osud mi není 
lhostejný, mám pocit, že stále mohu svými názory i prací v sená-
tu přispět ke zlepšování situace na fakultě. Určitou motivací byla 
a stále je též vysoká podpora voličů v několika předchozích vol-
bách do senátu, ať již fakultního či univerzitního. Tato podpora 
navíc zavazuje a alespoň touto cestou bych rád všem za důvěru 
poděkoval, velmi si toho vážím. 
3. Na fakultě si cením jejího „nemasového“ charakteru. Obecně 
by právnické vzdělání mělo směřovat od kvantity ke kvalitě, od 
masovosti k individuálnímu přístupu. V tomto ohledu jsme, my-
slím, vždy byli trochu napřed a spatřuji v tom do budoucna vel-
kou komparační výhodu naší fakulty. V poslední době se mi líbí 

dobrá propagace fakulty, moderní univerzitní webové stránky 
a aktuální zpravodajství o dění na fakultě, zkvalitnění komuni-
kačních kanálů dovnitř fakulty i navenek. Úspěch fakulty je do 
jisté míry vždy součtem úspěchu jednotlivců, a abych na nikoho 
nezapomněl, alespoň obecně zmíním, že je nutno ocenit každý 
úspěch publikační, vědecký, grantový, úspěchy ve studentských 
soutěžích, moot courtech, úspěchy absolventů v praxi atd. Pou-
ze kvalitní práce a  jednotlivé dílčí úspěchy akademických pra-
covníků i studentů jsou totiž klíčem k budování dobré značky 
PF UP. 
4. Vadí mi klesající zájem uchazečů o  PF UP (což je částečně 
dáno i  demografickým vývojem), jakož i  to, že často nejsme 
pro uchazeče „první volba“ a  v  případě úspěchu v  přijímacím 
řízení na vícero fakult dají přednost jiné fakultě. Zatím na tom 
nejsme špatně, ale pokles zájmu nelze podceňovat, i z hlediska 
financování. S tím souvisí též to, že neumíme kvalitně zpracovat 
a analyzovat ani zpětnou vazbu od našich studentů v podobě 
evaluací. Mrzí mne nedokončená systemizace pracovních míst, 
absence slíbeného organizačního řádu a tudíž různá ad hoc ře-
šení. Za „dobrého počasí“ to sice nemusí vadit, ale při jakémkoli 
problému (např. pracovněprávní spor) se nám to může nevypla-
tit. Dobře nastavená, nadčasová a předvídatelná pravidla totiž 
v  konečném důsledku chrání zaměstnance i  zaměstnavatele, 
učitele i studenty.   

A kdo jsou tedy noví senátoři? Blíže je představuje anketa, ve které všech patnáct osobností (řazeno podle abecedy) od-
povídá co možná nejstručněji na čtyři stejné otázky:

1. Byla/l jste již někdy v minulosti členem AS PF UP nebo ve vedení PF UP?
2. Proč jste se rozhodla/l kandidovat do fakultního senátu?
3. Co považujete za největší přednost současné PF UP? Čeho si na ní ceníte?
4. Co se Vám naopak na ní nelíbí? Jakou byste ji chtěli mít?

Ing. Jana Bellová, Ph.D. 
katedra politologie a spol. věd

1. Ne.
2. Byla jsem oslovena a po mém souhlasu navržena na kandi-
dátní listinu mojí kamarádkou a  vedoucí naší katedry v  jedné 
osobě. Popravdě až po jejím oslovení jsem dospěla k závěru, že 
mé děti už mě nepotřebují tolik jako dřív a jsem tedy schopna 
tuto činnost časově zvládat, a současně mi záleží jak na právnic-
ké fakultě, tak na roli menších kateder v rozhodovacím procesu. 
Domnívám se, že i díky tomu, že nejsem právník, jsem schopna 
vidět věci z jiného úhlu pohledu, což je v hledání kompromisu 
v rámci rozhodovacích procesů vždy přínosné.

3. Se současnou situací na fakultě jsem velice spokojená. Cítím 
se tu dobře a příjemně. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.
4. V současné době necítím žádnou potřebu změny. Byla bych 
ráda, kdyby z  mého pohledu harmonické pracovní podmínky 
trvaly co nejdéle. Co považuji na trošku nešťastné, je dle mého 
názoru změna směrem k výraznému zvýšení náročnosti studia. 
Domnívám se, že by bylo pro studenty i  pro jejich uplatnění 
dobře, kdyby byli schopni opět plně využívat širokou nabídku 
Erasmus studijních pobytů a zahraničních praxí již během stu-
dia.
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JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. 
katedra teorie práva a právních dějin

1. Ne. 
2. Nijak zvlášť jsem o tom neuvažoval, přijal jsem zkrátka nomi-
naci své katedry.
3. Na PF UP oceňuji zejména erudici a zápal kolegů, se kterými 
se setkávám ve svém okolí. 

4. Považuji za klíčové pracovat na atraktivitě fakulty v očích ve-
řejnosti. 

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 
katedra správ. práva a finančního práva

1. Byla jsem členkou AS PF UP v předchozím volebním období. 
S prací ve vedení fakulty zkušenosti nemám.
2. Podstatná pro mě byla zkušenost s prací v předchozím aka-
demickém senátu. Jde o významný samosprávný orgán fakulty, 
který výrazně ovlivňuje fungování fakulty uvnitř i navenek. Vě-
řím, že se mohu pozitivně podílet na jeho další práci, a využít 
všech svých předchozích zkušeností, jež jsem nabyla na fakultě 
od pozice asistenta až po vedoucího katedry.
3.  Cením si zejména skutečnosti, že po nelehkých začátcích se 
podařilo vybudovat velmi stabilní a kvalitní právnickou fakultu, 
zcela rovnocenného partnera a současně i konkurenta ostatním 
veřejnoprávním právnickým fakultám v  České republice. Olo-
moucká právnická fakulta si vytvořila velmi dobrý a  odborně 

kvalitní tým akademických pracovníků, je uznávaným vědec-
kým pracovištěm, rozvíjí odbornou vědeckou spolupráci na ná-
rodní i mezinárodní úrovni, a především připravuje velmi kvalit-
ní odborníky v oboru Právo.
4. Fakultu tvoří vždy lidé, zejména akademičtí pracovníci a stu-
denti, a jako takový „živoucí“ organismus prochází ve svém vý-
voji těžšími i  snadnějšími obdobími, slaví úspěchy, ale stejně 
tak řeší občas i problémy. Přála bych si proto, aby těch složitých 
chvil bylo méně a méně, a aby fakulta měla i nadále své pevné 
místo v českém systému právního vzdělávání a byla vždy lidsky 
i odborně příjemným a přínosným místem pro setkávání akade-
miků a studentů.

JUDr. Mag. i. Michal Malacka, Ph.D., MBA
katedra mezinárodního a evropského práva

1. V roce 1999 jsem byl proděkanem pro zahraniční styky Práv-
nické fakulty UP v Olomouci. V letech 2001–2007 pak jejím dě-
kanem.
2. Považuji za přínosné provázat členství v Akademickém sená-
tu UP s členstvím v Akademickém senátu PF UP. Informovanost 
a komunikace témat na úrovni univerzitního senátu s vedením 
univerzity a  s  ní spojené hájení zájmů právnické fakulty má 
vnitřní a vnější vazbu na činnost a úlohu Akademického senátu 
PF UP. Také jsem považoval za vhodné zužitkovat ku prospěchu 
právnické fakulty své dosavadní zkušenosti ve vedoucích pozi-
cích a  funkcích. Přiznám se, že mě také lákal pohled na řízení 
fakulty takříkajíc z druhé strany. Zatím jsem jej aktivně vnímal 
jen z pozice vedení.
3. Myslím, že největší předností a zároveň největším rizikovým 
faktorem je i nadále možnost formovat více než u jiných fakult 
její charakter a profilové rámce. Na rozdíl od pražské a brněnské 
fakulty je PF UP neustále se intenzivně rozvíjející institucí. Jed-

nak z pohledu nezbytnosti takového rozvoje, ale také z hlediska 
jeho možných přínosů a rizik je tento proces výrazně vázán na 
kvalitní lidský potenciál. Nejvíce si cením lidí, kteří spojili svůj 
osobní a karierní růst s fakultou a odevzdávají jí ze sebe to nej-
lepší. Posun na PF UP od konce mého děkanského období je 
úžasný a všem mým kolegům za něj náleží nejen poděkování, 
ale také patřičné ocenění.
4. Jak jsem již několikrát a možná romanticky zmínil, chtěl bych 
fakultu vidět do budoucna hrdou a  netradičně profilovanou, 
prostou egoistického minimalizmu a  pokryteckých posměšků 
z vlastních řad a také plnou sounáležitosti s ní samotnou. Rád 
bych, aby se na fakultu vrátilo ve větší míře přátelské klima 
a  také, aby fakulta při snaze formovat svůj vnitřní chod neza-
pomínala na nezbytnost obezřetného hodnocení univerzitního 
prostředí a s tím související role PF UP uvnitř univerzity samot-
né. Nesmí se také zapomínat na posilování její role v celostát-
ním odborném právním a kulturně politickém prostředí. 
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doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 
katedra mezinárodního a evropského práva

1. Členem akademického senátu jsem od roku 2001, a to vyjma 
několika období, kdy jsem byl na dlouhodobém zahraničním 
pobytu a vzdal jsem se mandátu. Bylo tomu jednak při mém roč-
ním postgraduálním studiu ve Velké Británii (2003–2004), dále 
pak v  rámci Fulbright výzkumného pobytu v  Chicagu (2008). 
Krátké období jsem byl též jeho předsedou, bylo tomu ke konci 
volebního období předminulého senátu (podzim 2015).
 
2. Myslím, že mohu nabídnout svou dlouholetou zkuše-
nost  s  prací v  našem senátu, včetně návaznosti na předchozí 
funkční období. Přes některé, spíše dobové neshody jsem si 
jist, že končící senát výrazně přispěl ke zkvalitnění různorodých 
aktivit na fakultě a byl tak důstojným sparing partnerem nejuž-
šího vedení a  hybnou silou. Současně chci nabídnout bohaté 
zkušenosti z akademického prostoru, včetně toho zahraničního. 
Momentálně jsem například na studijním pobytu u  Soudního 
dvora EU a čekají mě jednání s některými jeho členy, se kterými 
budu diskutovat mimo jiné i aktuální otázky právnického vzdě-
lávání a výzkumu. To jsou významná témata řešená i na senátu.

3. Je toho vícero, avšak poukáži alespoň na dva aspekty. V prvé 
řadě si troufnu říct, že jsme stále ještě mladou fakultou, a to ni-
koli primárně personálně, ale „duchem“. Vnímám, že akademic-
ký sbor je schopen promýšlet vize oboru, resp. fakulty tak, aby 
neustrnula a přizpůsobila se měnícím se potřebám společnosti. 

Byl jsem toho svědkem např. i v rámci členství v několika reakre-
ditačních komisích v předchozích dvou letech (reforma studia, 
včetně doktorského). Za druhé je fakulta stále ještě rodinná; 
jsem velmi rád, že lze se studenty komunikovat přímo a vztah 
pedagog-student může být individualizovaný. Osobní práce se 
studenty je sice pro učitele náročná, a  to nejen časově, ale je 
smysluplná a může vést ke kvalitnějším výstupům.
 
4. Ne zcela se nám daří vícero věcí, opět poukáži na dvě. V prvé 
řadě mě mrzí drop-out kvalitních studentů, které se zatím ne-
podařilo účinně řešit. Důvody jsou určitě mnohovrstevné, opa-
kovaně probírané na přechozích senátech; návrh jejich řešení 
je ale primárně úkolem exekutivy. Při jejich řešení musí být 
vyváženě nastaveny tři oblasti, tedy rozsah látky a  dostatek 
materiálů srozumitelných pro studenty; tomu odpovídající po-
žadavky na znalosti při zkouškách/klauzurách a  konečně i  cíl, 
jímž jsou dobří absolventi. Druhou oblastí, která je zásadní pro 
budoucnost fakulty, je nastavení kvalitních mechanismů v ob-
lasti vědy a výzkumu, včetně zahraniční spolupráce. Nemá-li být 
naše fakulta regionální „teaching“ školou, musí být silná mimo 
jiné i v těchto oblastech.  S rostoucím renomé poroste i prestiž 
absolventů a  jejich šance získat dobrá pracovní místa. Vize do 
budoucna: fakulta s výborným jménem v ČR i zahraničí; fakulta 
s korektními vztahy mezi pedagogy a studenty; fakulta s port-
foliem kvalitních studijních programů a dobrých absolventů.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. 
katedra soukr. práva a civilního procesu

1. Byla jsem jak členem Akademického senátu PF UP, tak i vede-
ní fakulty. V rámci vedení jsem zastávala pozici proděkanky pro 
zahraniční styky ke konci druhého funkčního období děkana dr. 
Malacky a proděkanky pro vědu a výzkum (a pověřené prodě-
kanky pro zahraniční styky) za funkčního období prof. Hrušáko-
vé až do rezignace z důvodu rizikového těhotenství v roce 2008. 
Členkou Akademického senátu PF UP jsem byla před působe-
ním ve vedení fakulty a po omezenou dobu také v roce 2014. 
2. Právnická fakulta UP v Olomouci je a vždy bude nejen mou 
alma mater, ale také mým primárním pracovištěm. O dění na ní 
mám mimořádný zájem, o  čemž svědčí i  má účast na většině 
zasedání senátu v  minulém období, i  když jsem nebyla jeho 
členkou. 
3. Největší předností olomoucké právnické fakulty pro mě zů-

stává flexibilita a schopnost naslouchat názorům druhých. I přes 
zjevný kus práce, který je za námi, se nebráníme dobrým radám 
a  nápadům, jak se posunout dál a  náš přístup k  právnickému 
vzdělávání ještě vylepšit. Za neocenitelnou přednost fakulty 
považuji také podporu propojení s praktickými formami výuky. 
Patřím k služebně nejstarším supervizorům Studentské právní 
poradny a vedu rovněž předmět Simulovaná soudní jednání, ve 
kterém mají studenti možnost si vyzkoušet roli advokátů před 
těmi, kteří působí jako soudci ve své každodenní praxi. 
4. V každém případě cítím potenciál v PF UP směrem „navenek“. 
Jedním z  hodnotících kritérií právnických fakult je „známost“ 
fakulty v rámci odborné veřejnosti. Tam si myslím máme ještě 
rezervy…
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JUDr. et Mgr. Taťána Špírková, Ph.D. 
katedra správ. práva a finančního práva

1. Ne. 
2. Osud právnické fakulty mi nebyl lhostejný ani jako studentce, 
ani následně jako její zaměstnankyni. Jsem moc vděčná, že se 
nyní díky svému zvolení mohu podílet na jejím dalším směřo-
vání. 
3. Je mnoho věcí, co vnímám na současné PF UP pozitivně, 
a není bohužel prostor je zde všechny vyjmenovat. Jako zdej-
ší absolventka mohu ocenit a zhodnotit velký posun kupředu, 

který tato fakulta za poslední roky udělala. Je fakultou, která 
nabízí studentům mnoho možností zapojení do nejrůznějších 
projektů a aktivit i nad rámec povinné výuky. Nabídka předmě-
tů je také mnohem pestřejší než za doby mého studia. 
4. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale cílem všech by měla být 
fakulta, která produkuje kvalitní absolventy. Zároveň také pod-
poruje své zaměstnance v dalším profesním rozvoji a poskytuje 
jim odpovídající zázemí. 

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. 
katedra správ. práva a finančního práva

1. Ano, v AS PF UP jsem s přestávkami od roku 2006. Od roku 
2016 jsem také senátorkou AS UP a členkou Legislativní komise 
AS UP. Ve vedení fakulty jsem nikdy nebyla.
2. Je mi ctí působit na Právnické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, kterou jsem nejen vystudovala, ale rozhodla se s ní 
spojit svou „kariéru“. O dění na fakultě a celé univerzitě se velmi 
zajímám a ráda se podílím na zlepšování zdejšího akademické-
ho prostředí, a to nejen z pohledu nás pedagogů, ale také pro 
studenty. Fakultu totiž netvoříme jen my pedagogové, ale také 
studenti – bez nich by fakulta ani univerzita nebyla tím, čím je. 
Vážím si vysoké podpory, kterou jsem získala nejen volbami do 
AS UP v roce 2016, ale i nyní do AS PF UP a budu dál pracovat 
na tom, aby vlivem senátu bylo akademické prostředí na PF UP 
přívětivé a příznivé pro všestranný rozvoj a zkvalitňování výuky 
i vědy.
3. Od svého nástupu na fakultu v roce 2003 se podílím na rozvoji 
právních klinik, které naše fakulta dostala do vínku již ve svých 
začátcích. Jsem hrdá na to, jak se na naší fakultě společným dí-
lem pedagogů, studentů a progresivního vedení podařilo práv-

ní kliniky rozvinout a získat mezinárodní renomé. Velmi si vážím 
toho, že máme na fakultě prostor a podporu rozvinout zajímavé 
nápady. Jsem nadšená z projektu přestavby knihovny a moc se 
těším také na nové zázemí, které rekonstrukcí získá Studentská 
právní poradna. 
4. Vadí mi, když na fakultě některé věci děláme jen tak naoko 
nebo opomíjíme drobnosti. Uvedu konkrétní příklad - nedávno 
jsem při velkém úklidu své kanceláře zjistila, že se na naší fakultě 
nerecykluje papír. Na chodbě sice máme kontejner na papír, vy-
tříděný papír ale končí v popelnici na směsný odpad. Doufám, 
že se tato záležitost co nejdřív vyřeší, protože základní třídění 
odpadu (papír, plasty, sklo) považuji za naprostý základ, který 
by i na univerzitě měl být samozřejmostí. Byla bych také ráda, 
kdyby se myslelo i na další „drobnosti“, jako je absence zrcadla 
na dámských toaletách na budově A, nebo chybějící koutek na 
přebalení dětí v předsálí auly, kam často v rámci promocí zavíta-
jí rodiny s dětmi. Jsou to drobnosti, ale jak se říká: „Details create 
the big picture.“ 

Martin Dvořák 
obor Právo, 3. ročník

1. Ne.
2. Protože mi není lhostejné dění na naší fakultě a  chtěl bych 
zlepšit komunikaci studentů s vedením fakulty.
3. Největší předností je pro mě personální složení jednotlivých 
kateder. Jsem přesvědčen, že na naší fakultě vyučují špičky 

ve svých oborech, a jejich práce si velmi vážím. Cením si rovněž 
osobního přístupu většiny kantorů.
4. Chtěl bych, aby správa projektů na fakultě byla transparent-
nější a studenti se na ní mohli více podílet.
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František Kousal
obor Právo, 3. ročník

1. Ne.
2. Hlavním důvodem byla pomoc a podpora studentů na naší 
fakultě. Všichni víme, že studium není jednoduché, a proto když 
bude jakákoliv možnost nebo forma pomoci, tak se za ně budu 
bít. Druhým důvodem je prestiž fakulty, rád bych se podílel na 
jejím zvýšení, což bude oboustranně výhodné jak pro fakultu, 
tak pro nás studenty a absolventy. Nesmíme samozřejmě zapo-
mínat na volbu děkana naší fakulty, což je pro mne jako studen-
ta, který na fakultě studuje, velká událost, protože právě děkan 
a jím vybraný tým proděkanů bude zastřešovat a reprezentovat 
naši alma mater v budoucích letech.
 3. Cením si především zaměření naší fakulty na praxi, moder-

ní přístup k výuce a nezkostnatělost, kterou můžeme vidět na 
ostatních právnických fakultách. Zároveň mne těší různé spek-
trum volitelných předmětů, kdy si i já, jakožto člověk zajímající 
se vedle práva zároveň o ekonomii, přijdu na své. Tím je samo-
zřejmě myšlena velká různorodost směrů, kterými se studenti 
mohou vydat, a specializovat se.
 4. Přál bych si, aby naše fakulta nebyla pro uchazeče o studium 
tou třetí možností po Brně a Praze, protože v mnoha ohledech 
je dle mého názoru převyšuje. Zároveň bych zde chtěl mít vý-
raznější spolkový život a větší zapojení studentů do něj, protože 
tohle je způsob, jak se naučit něco navíc, na co potom v praxi 
nebude už nikdy čas (organizování eventů, osobní rozvoj).

Jaroslav Křepelka
obor Právo, 3. ročník

1. Ne.
2. Do fakultního senátu jsem se rozhodl kandidovat společně 
s pěti spolužáky především kvůli zlepšení komunikace vyuču-
jících se studenty a také proto, aby studenti měli své zástupce 
při schvalování vnitřních předpisů fakulty, kteří jim budou na-
slouchat a  jejich podněty budou zohledňovat při výkonu své 
senátorské funkce. Já osobně bych chtěl studenty více zapojit 
do rozhodovacího procesu v senátu, tzn. informovat je o právě 
probíraných tématech a zohledňovat jejich připomínky či návr-
hy. Motivací pro mne byla též možnost podílet se na volbě no-
vého děkana naší fakulty.
3. Největší předností naší fakulty je podle mne její velikost, re-
spektive její „komorní“ prostředí. Dle mého názoru je olomouc-

ká fakulta, díky svému pozdějšímu vzniku, daleko dynamičtější 
a modernější než fakulta v Praze či Brně. Zároveň se mi líbí její 
důraz na praktické vzdělávání studentů.
4. Jako vadu vnímám to, že je naše fakulta stavěna tak trochu na 
druhou kolej za pražskou a brněnskou, respektive že olomouc-
ká  fakulta je, jistě neprávem, vnímána jako jakási pojistka pro 
případ, že se uchazeč nedostane do Prahy či Brna. Z  pohledu 
studenta vnímám negativně rozdílnost obtížnosti zkoušek u ně-
kterých předmětů, či přílišný tlak ze stran vyučujících na studen-
ty ohledně požadovaných výkonů, který ovšem není vyrovnán 
přístupem některých vyučujících jak k výuce, tak k studentům 
samotným.

Tomáš Pustka
obor Právo, 3. ročník

1. Ne.
2. S kolegy si uvědomujeme, jaký význam má mandát v akade-
mickém senátu právě v tomto volebním období, jelikož se bude 
mimo jiné volit nový děkan. Budeme chtít tedy i  takto zasáh-
nout do vedení fakulty a snad bude hlas našeho šestičlenného 
týmu, který bude jednat v zájmu studentů, na půdě senátu po-
řádně slyšet. 

3. Nepochybně si cením kapacit z  řad akademického sboru 
a s tímto ruku v ruce jdoucí úrovně výuky většiny předmětů na 
naší fakultě. Výhodu a  velké plus spatřuji také v  tom, že se již 
v prvním ročníku setkáme s ryze právními praktickými předmě-

ty a od samého začátku pracujeme se zákony.

4. Když jsem výše zmiňoval kvalitu výuky na naší fakultě, tak to 
bohužel nemohu říci o výuce obchodního práva. Úroveň a sys-
tém takto mimořádně prakticky důležitého předmětu by se 
měly podle mého změnit. Fakulta by se také mohla více zaměřit 
na praxi studentů, kterou studenti velice potřebují, a  je to té-
měř to nejcennější, co po absolvování mají. Nějakým způsobem 
usnadnit studentům přístup k praxi, buďto přizpůsobením výu-
ky tak, aby studenti měli více času na praxi, zavedením povin-
ných praxí zprostředkovaných školou nebo motivovat studenty 
cestou volitelných předmětů.
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Marek Stratilík 
obor Právo, 3. ročník

1. Ne.
2. Vždy mě bavilo veřejné dění a to fakultní je mi aktuálně nej-
blíže. Nekandidoval jsem sám, utvořili jsme s kamarády skupinu 
a šli do toho společně. Současně je to jeden z prostředků, jak 
vylepšit prostředí a  studium na fakultě. Myslím si, že bychom 
neměli od fakulty jen brát, ale taktéž jí vracet to dobré nazpět. 
3. Největší předností oproti jiným fakultám je snaha vytvořit 
prostředí, které poskytne studentům nejen teoretický, ale tak-
též praktický pohled na věc. Jako druhé v pořadí si cením také 
dostavby, protože současný stav knihovny a studovny po tom 

vyloženě volal. Líbí se mi také výuka předmětů comparative law 
s kantory z celého světa. 

4. Fakultu bych rád viděl na špičce v hodnocení před PF MU a PF 
UK. Chtěl bych, aby bylo více kantorů otevřených diskuzím o ná-
ročnosti jednotlivých předmětů a aby se více vciťovali do pozi-
ce nás studentů. Vadí mi, že fakulta více nepůsobí ve veřejném 
prostoru, že nespolupracuje s právnickými fakultami na jiných 
tuzemských či zahraničních univerzitách a že je občas student-
sky nepřívětivá.

Jiří Stýblo
obor Právo, 3. ročník

1. Ne.
2. Domluvili jsme se s kamarády z ročníku, kterým není osud fa-
kulty lhostejný. Rádi bychom studovali na škole, o které bude 
v akademické i profesní sféře valné mínění. 
3. Mezi největší přednosti patří prakticky zaměřená výuka ně-
kterých předmětů a studia obecně. 

4. Zejména mě mrzí termíny, na kterých uspěje naprosto mizi-
vé procento studentů. Není to dobrou vizitkou školy. Nedávno 
jsem také zaslechl výtky od lidí mimo fakultu k  tomu, že bez 
opakování alespoň nějakých předmětů dokončí tuto fakultu 
malé procento studentů. To je na ostatních fakultách spíše vý-
jimkou, nikoliv pravidlem.

 � STUD IJ N Í Z ÁLE Ž ITOSTI

KDY NA STUDIJNÍ. Studijní oddělení upozorňuje na zrušení 
úředních hodin během vánočních svátku. V době od 20. prosin-
ce 2018 do 1. ledna 2019 bude zavřeno.

ERASMUS+.  Dne 21. listopadu se uskutečnila tradiční informač-
ní schůzka pro zájemce o výjezdy v rámci programu Erasmus+. 
Od 22. listopadu je možno se přihlašovat do výběrového řízení 
pomocí aplikace www.erasmusplus.upol.cz. Pohovory jsou na-
plánované na druhý prosincový týden.

COMPARATIVE LAW. Poslední z řady Comparative Law (Compa-
rative Law 3 –MEP/NPKO3) v zimním semestru povede prof. Kris 
Gledhill z Nového Zélandu. Výuka začne 4. prosince a skončí 14. 
prosince.

SOUTĚŽ. V pátek 23. listopadu pořádala PF UP fakultní kolo sou-
těže Lidskoprávní moot court. Své argumentační schopnosti 
předvedly porotě, ve složení doc. JUDr. Michal Bartoň Ph. D., 
Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D. a JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný, čtyři 
týmy. Jako vítěze porota vyhlásila tým ve složení Marek Masarik, 
Marek Ćmiel, Klára Jochymková a Debora Chlebková. Druhé po-

stupové místo obsadil tým ve složení Kateřina Vlčková, Adriana 
Černochová a Zuzana Viceníková. Všichni jmenovaní jsou stu-
denty 3. ročníku oboru Právo. Porota také vyhlásila nejlepšího 
řečníka. Tím se stala Zuzana Viceníková. Postupujícím gratuluje-
me a přejeme hodně štěstí při celostátním finále, které se usku-
teční v březnu na Ústavním soudě.

EXKURZE. V  sobotu 3. listopadu se uskutečnila Studijní exkur-
ze do Muzea Auschwitz-Birkenau, nacistického koncentračního 
a  exterminačního tábora. Exkurze byla zorganizována v  rámci 
předmětu Introduction to Public International Law a  Interna-
tional Criminal Law vyučovaných na Katedře mezinárodního 
a evropského práva PF UP. Jednodenního poznávacího zájezdu 



S T R A N A  8

se účastnili nejen čeští a zahraniční studenti studující na PF UP 
v rámci programu Erasmus, ale také například akademici z part- 
nerské Univerzity v Johannesburgu, kteří několik týdnů působili 
na PF UP. „Každý by měl alespoň jednou za život navštívit tábor 
Auschwitz-Birkenau. Nejen kvůli památce obrovského počtu 
osob, které tam zahynuly. Ale zejména proto, aby si uvědomil, 
jaká zvěrstva je schopen člověk páchat vůči jiným ve jménu 
ideologie. Události, které se staly v Osvětimi, jsou naštěstí mi- 
nulostí. Avšak každá doba, i ta dnešní, má své ideologie, kterým 
musíme čelit,“ uvedl JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., který studijní ex- 
kurzi organizačně zajišťoval. V autobuse měli studenti možnost 
si vyslechnout základní představení konceptů mezinárodního 
práva trestního, jako jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti 
(prof. Hennie Strydom), institut trestní odpovědnosti nadříze-
ného (dr. Martha Bradley) a pojem ius cogens v mezinárodním 
kontextu lidských práv (dr. Aniel de Beer). Samotná prohlídka 
obou částí tábora (Auschwitz a  Birkenau) trvala bezmála čtyři 
hodiny. 

ODBORNÍCI Z PRAXE. Hned několik hostů – odborníků z praxe 
se během listopadu vystřídalo v učebnách PF UP. Například ka-
tedra trestního práva uspořádala hned dvě akce. O přednášku 
plk. Jana Lisického a plk. Jana Pavla (z Krajského ředitelství Poli-
cie Olomouckého kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, 
Odbor obecné kriminality) na téma Prvotní úkony policejního 
orgánu na místě činu při prověřování násilné trestné činnosti 
byl obrovský zájem. Do posledního místa zaplněný Malý sál 1 
dokázal na dané téma diskutovat téměř tři hodiny. Druhou akcí 
katedry, která byla postavena na expertech z praxe, byla před-
náška a  následný workshop na téma Oběti trestných činů. Na 
fakultu přijely Mgr. Klára Kalibová Ph.D. a Mgr. Petra Vytejčková 
z  organizace In Iustitia. Katedra jazyků zase uspořádala před-
nášku s následnou diskuzí O studiu a životě mladých v Německu 
s lektorem DAAD Jonasem Peterem Podleckim, M.A.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

OCENĚNÉ PUBLIKACE. Celkem pět odborných publikací, jejichž 
autory jsou akademičtí pracovníci právnické fakulty, získalo oce-
nění – Čestné uznání rektora autorům odborných knih v  roce 
2018. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 52 od-
borných knih s návrhem na ocenění 54 autorů (3 z FTK, 3 z LF, 
2 z PřF, 4 z CMTF, 16 z FF, 5 z PF, 18 z PdF a 1 z FZV). Komise UP 
doporučila rektorovi k ocenění všech 52 odborných knih. Rektor 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., se rozhodl udělit ocenění 
48 autorům. Z PF UP cenu získali: doc. JUDr. Kateřina Frumaro-
vá, Ph.D. (Správní trestání), Mgr. Jana Janišová, Ph.D. (Komen-
tář k moravským zemským zřízením z  let 1516–1604. Svazek I. 

Články 1–74 / Komentář k moravským zemským zřízením z  let 
1516–1604. Svazek II. Články 75–190), JUDr. Martina Küchlerová, 
Ph.D. (Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výlu-
ka v soudním řádu správním), JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. 
(Mezinárodní trestní soud 2005-2017) a doc. JUDr. Blanka Vítová, 
LL.M. Ph.D. (Ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na slevo-
vých portálech). Slavnostní předání se uskuteční v rámci Akade-
mických dnů UP v únoru 2019.

IGA. Rektor UP vyhlásil 10. ročník studentské grantové soutěže 
na UP (IGA). Jejím cílem je podpora projektů realizovaných stu-
denty doktorského nebo magisterského studijního programu. 
Řešitelem studentského projektu musí být student doktorské-
ho studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo 
akademický pracovník UP. Podmínky soutěže naleznete zde. 
Rovněž věnujte zvýšenou pozornost fakultním podmínkám, 
kde jsou specifikovány všechny náležitosti projektové žádosti. 
Novinkou je možnost podání tzv. nadstandardního projektu se 
stanovenými vyššími osobními náklady. Tento typ projektů je 
určen studentům doktorského studijního programu. Přihlášky 
se podávají do 15. ledna 2019 do 17:00 hod. Oddělení vědy a vý-
zkumu PF UP organizuje školení pro zájemce o podání projektu, 
kde budou vysvětleny pravidla soutěže, způsob přihlašování 
projektů a zodpovězeny všechny případné dotazy. Školení pro-
běhnou v termínech 3. prosince v 15:00 (učebna U2) a 12. pro-
since v 18:15 (zasedací místnost na budově A). Zájemce o účast 
na školení prosíme, aby v registračním formuláři zaškrtli termín, 
ve kterém se budou účastnit. Případné dotazy, prosím, směřujte 
na Mgr. Zuzanu Řezníčkovou, Ph.D.

-> podmínky
-> fakultní podmínky
-> formulář

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE

KŘEST. Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského 
práva při PF UP pořádá křest odborné monografie The Europe-
an Union – What is next? A Legal Analysis and the Political Vi-
sions on the Future of the Union, která je výstupem tříletého 
projektu olomouckého centra. Jako hlavní autor se na ní podí-
lela doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D., vedoucí centra. 
Křest se uskuteční pod záštitou děkanky JUDr. Zdenky Papouš-
kové, Ph.D. 10. prosince od 15:00 v Café New One (tř. Svobody 
21). Současně bude pokřtěn i sborník ze studentské konference 
Lidská práva jako součást společných evropských hodnot.

MEDAILE ZA SPOLUPRÁCI. Na návrh PF UP udělil rektor Univerzi-
ty Palackého v Olomouci děkanu Fakulty práva a veřejné správy 

http://www.psup.cz/upload/soubory/vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_iga_2019_final_podpis.pdf
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/granty/Interni_podminky_IGA_PF_2019.pdf
https://doodle.com/poll/fvnbkdeav8qrfufv
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Univerzity Mikoláše Koperníka v Toruni, prof. dr hab. Zbigniewu 
Witkowskému, při příležitosti významného životního jubilea Pa-
mětní medaili UP s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Fran-
tiška Palackého. Rektor tak ocenil jeho dlouholetou vědeckou 
a  pedagogickou spolupráci s  PF UP.  Profesor Witkowski patří 
k předním polským konstitucionalistům, je autorem 290 vědec-
kých prací, včetně 8 monografií věnovaných polskému a italské-
mu ústavnímu právu a 5 vysokoškolských učebnic.

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP. Právnická fakulta připravuje na pro-
sinec mezinárodní workshop Universal and Regional Systems of 
Human Rights Protection: the Constant Process of Constructi-
on 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 růz-
ných zemí a kontinentů. Workshop se uskuteční 13. a 14. prosin-
ce v prostorách rektorátu UP. Více v prezentaci.

VÝJIMEČNÝ HOST. Jedinečný zážitek, důležité informace a prak-
tické rady si odnesli z  auly právnické fakulty všichni, kteří si 
udělali čas 12. listopadu a  přišli na setkání s  J. Robertem Car-
denasem, Esq (Cardenas Law Office, New York City). Zahraniční 
host přijel na pozvání katedry jazyků. Svou přednášku a diskuzi 
nazval The Practice of Law: What You Don‘t Learn About Theory 
vs. Practice. Ujít si ji nenechalo na dvě stě studentů.

 � RŮZN É

DOSTAVBA. Právnická fakulta od poloviny listopadu ví, že kon-
trolou na MŠMT prošla veřejná zakázka na zhotovitele stavby 
(dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou) a sou-
časně MŠMT schválilo související změnu stavby. V  nejbližších 
dnech by měla fakulta podepsat smlouvu o dílo se stavební fir-
mou. Poté má firma 30 dní na zahájení stavby, což je odhadová-
no na druhou polovinu prosince, a pak 10 měsíců na zhotovení 
stavby. Podle současných informací tedy s  největší pravděpo-
dobností bude výuka v zimním semestru normálně dokončena.

PARKOVÁNÍ. V souvislosti se změnou režimu užívání parkoviště 
před budovou B právnické fakulty vydala děkanka dvě vnitřní 
normy – Provozní řád parkoviště PF UP v Olomouci č. PF-B-18/13 
a Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu Parkoviště PF UP v Olomou-
ci č. PF-B-18/13-1, který nabude účinnosti dne 4. prosince. Obě 
normy naleznete na Úřední desce PF UP, sekce Vnitřní předpisy 
a normy PF UP.

VÁNOČNÍ VEČÍREK. Právnická fakulta zve své zaměstnance, 
studenty, absolventy a  příznivce na vánoční večírek, který se 
uskuteční v pondělí 10. prosince v Café New One (tř. Svobody 
21) – pro zaměstnance od 18:00, jinak od 19:00. Součástí večírku 
bude i  tradiční aukce zážitků. Výtěžek poputuje na konto olo-
mouckého mobilního hospicu Nejste sami.

KDY DO KNIHOVNY. Studenti a zaměstnanci, kteří se na přelo-
mu roku chystají do knihovny právnické fakulty, musí počítat 
se změnou provozní doby. V  posledním předvánočním týdnu 
bude knihovna otevřená od 9:00 do 15:30. Od pátku 21. pro-
since do středy 2. ledna bude zavřená. Po Novém roce až do 8. 
února 2019 lze do knihovny zajít v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 
17:00, v pátky od 9:00 do 12:00. Aktuality sledujte na stránkách 
knihovny.

SETKÁNÍ S REKTOREM. Volně přístupná debata a beseda s rek-
torem prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D. se uskuteční 5. 
prosince od 14:00 v aule Pedagogické fakulty UP. Přijďte disku-
tovat o aktuálních i budoucích aktivitách, výzvách i problémech 
Univerzity Palackého a  všech jejích součástí. Všichni členové 
akademické obce jsou srdečně zváni. Rezervace míst k sezení je 
možná na emailu: konferencniservis@upol.cz.

PROVOZ POKLADNY. Vedení fakulty žádá všechny zaměstnan-
ce, aby nejpozději do 18. prosince provedli vyúčtování všech 
záloh a  drobných vydání, dále pak nákup stravenek za prosi-
nec. Po tomto datu již nebude vzhledem k uzávěrce možnost 
žádného nákupu. Dále je nutné, aby zaměstnanci, kteří vyjíždějí 

https://sway.office.com/h83G7osJcG34rYJD?ref=Link
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/
https://www.knihovna.upol.cz/pobocky/pf/
https://www.knihovna.upol.cz/pobocky/pf/
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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.

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | odpovědná děkanka JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. |
sazba: Gabriela Knýblová | úvodní text a  editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 10/2018

 � K ALE N DÁR IUM

30. listopadu promoce doktorandů a docentů všech fakult UP (aula PdF UP, skupina PF UP 10:00)

3. prosince ustavující zasedání Akademického senátu PF UP (zasedací místnost, budova A, 15:00)

3. prosince školení IGA (učebna U2, 15:00)

3. prosince Večer deskových her II. (zasedací místnost, budova A, od 16:30)

4. prosince  Mikulášská obchůzka fakultou

4. prosince Jak (ne)zaujmout budoucího zaměstnavatele (rotunda, 18:15)

5. prosince Setkání rektora s akademickou obcí (aula PdF UP, 14:00)

5. prosince Až vystuduju, budu... exekutor (rotunda, 17:00)

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

7. prosince Projev soudce a s ním spojená etická dilemata – přednáška JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D. (zasedací 
místnost, budova A, 9:45-11:15)

10. prosince křest monografie The European Union – What is next? A Legal Analysis and the Political Visions on the 
Future of the Union (Café New One, 15:00)

10. prosince Vánoční večírek zaměstnanců, studentů, absolventů a příznivců PF UP (Café New One, zaměstnanci od 
18:00, jinak od 19:00)

12. prosince školení IGA (zasedací místnost na budově A, 18:15)

13.-14. prosince workshop Universal and Regional Systems of Human Rights Protection: the Constant Process of 
Construction and Reconstruction (rektorát UP)

18. prosince vyjde tištěný Žurnál UP

22. prosince 2018 
– 1. ledna 2019

uzavření fakulty

27. a 28. prosince děkanské volno

31. prosince rektorské volno

po 18. prosinci na služební cestu, tuto skutečnost dopředu 
oznámili na pokladně paní Evě Grulichové a domluvili se s ní na 
vyúčtování cestovních náhrad.

FAKULTA O SVÁTCÍCH. Jako každým rokem i letos bude na práv-
nické fakultě po dobu vánočních svátků omezen provoz z důvo-
du úspor za tepelnou energii. V termínu od 22. prosince 2018 do 
1. ledna 2019 bude fakulta uzavřená.

PLES PF UP. Fakulta po roce opět začíná připravovat svůj repre-
zentační ples. Do svých diářů si už teď zapište datum 1. března 
2019 a místo NH Collection Olomouc Congress. Těšit se můžete 
opět na skvělý program s vrcholem v podobě zcela mimořád-
ných hudebních hostů. Brzy prozradíme víc.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, poslední v kalendářním 
roce 2018, vyjde před vánočními svátky ve středu 19. prosince. 
Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 14. prosince.


