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 ÚVO D N Í SLOVO
Dar zaměstnanců a studentů práv: 71 500 korun pro hospic
Zaměstnanci, studenti a příznivci právnické fakulty opět dokázali, že umějí pomáhat. Tentokrát rekordně. V aukci zážitků,
kterou již tradičně vrcholí fakultní vánoční večírek, a následnými
přísliby, se podařilo vybrat 71 500 korun – nejvíce v historii těchto speciálních dražeb. Dárci peníze pošlou na konto neziskové
organizace Nejste sami, jejímž hlavním posláním je poskytovat
mobilní hospicovou péči v okolí Olomouce.
Zaměstnanci tentokrát nabídli do aukce celkem 16 zážitků. Vydražit se dala například výuka techniky jízdy na horském kole
pod vedením olympioničky Jany Horákové, francouzská snídaně, šachová simultánka, házení sekerou nebo jízda na raftech
do Olomouce. „Mám radost, že fakulta zase po roce uskutečnila
akci dobročinného charakteru. Potěšilo mě, kolik lidí se zapojilo
a pomohlo. Výběr neziskové organizace jsme předem promýšleli. Pro mobilní hospic rozhodly jeho poslání, potřebnost a regionální působnost,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková. Sama
nabídla do aukce zážitek, jeden vydražila a po skončení aukce
svůj finanční dar ještě navýšila.
Aktivně se do aukce zapojil například Miroslav Šnajdr, student
posledního ročníku oboru Právo. Domů odcházel se dvěma

„úlovky“, vydražil lístky do divadla a s dalšími studenty stráví
víkend na chalupě proděkana Maxima Tomoszka a jeho ženy
Veroniky. „Není mi lhostejný osud jiných lidí, když můžu, rád pomůžu. Jsem opravdu rád, že fakulta takové aktivity podporuje.
Celý vánoční večírek se mi moc líbil a už teď se těším na příští a
další aukci zážitků, do které se opět zapojím,“ zhodnotil Miroslav
Šnajdr.
Mezi hosty večírku byla také Kateřina Tichá, ředitelka organizace
Nejste sami. Věnovaná částka ji více než příjemné překvapila a
dojala. „Velké poděkování patří všem, kteří se do aukce zapojili
vložením jedinečných zážitků, i těm, kteří dražili. Výše daru je
pro mě nečekaná, díky za úžasný večer. Velmi si vážíme každé
podpory, ale také vašich slov o potřebnosti a smysluplnosti naší
činnosti. Ty jsou pro nás hlavním hnacím motorem při překonávání nemalých obtíží při provozování domácí specializované
paliativní péče. Naše činnost je stále možná jen díky lidem, jako
jste vy,“ řekla po skončení aukce Kateřina Tichá a z rukou děkanky převzala šek na 60 000 korun a příslib dalších 11 500 korun.
Nezisková organizace Nejste sami funguje v okolí Olomouce
dva a půl roku. Jejím posláním je podpora pacientů v posledním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny. Mobilní hospic
poskytuje péči jak dospělým, tak dětským pacientům a jejich
rodinám.

Letošní aukce zážitků byla rekordní. Peníze získá nezisková organizace Nejste sami, jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní
hospicovou péči v okolí Olomouce. Foto: Jan Hudáč (více fotografií na fakultním Facebooku)
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DOSTAVBA PRÁVNICKÉ FAKULTY ZAČNE V LEDNU
Právnická fakulta již zná harmonogram stavebních prací, díky
kterým získá nové studijní centrum s knihovnou. V pondělí
3. ledna 2019 dojde k předání staveniště stavební firmě.
Firma v budově B nejprve postaví dvě sádrokartonové příčky,
kterými se oddělí stavba od budovy. Jedna příčka uzavře prosklené dveře hned vedle vrátnice a druhá příčka bude ze strany sálové části. Po celou dobu stavby budou tedy k dispozici
všechny kanceláře, knihovna i učebny, v sálově části pak aula a
Malý sál 2. Malý sál 1 bude po celou dobu stavby nepřístupný. V
letním zkouškovém období pak začnou práce i v části, kde jsou
dnes hostovské pokoje, ale opět bude tato část uzavřena příčkami a nemělo by to mít vliv na využívání dalších části budovy, s
výjimkou hluku.
Hlavní bourací práce jsou plánovány na leden a únor, proto je
potřeba počítat v tomto období s větší hlučností. S firmou je dohoda, že bourací práce budou probíhat pouze do 15:00.
Po uzavření staveniště bude možné do budovy B vstupovat
dvěma vchody: bočním vchodem, na levé straně od schodiště
při pohledu od autobusové zastávky (vchod do knihkupectví
Leges) a nouzovým východem na pravé straně od schodiště
při pohledu od autobusové zastávky do sálové části. Zde bude
vydlážděn nový chodník, který propojí schodiště nyní končící v
trávě s chodníkem lemujícím fakultu.
Od ledna nebude možné, aby zaměstnanci parkovali ve dvoře
fakulty. K dispozici jim bude pouze parkoviště před fakultou. Po
spuštění závorového systému budou mít zaměstnanci fakulty
právo vjezdu na parkoviště automaticky nastaveno a nemusí
nikde nic hlásit.

Co se týká organizace zimního zkouškového období, byly v systému uvolněny aula a Malý sál 2 na období 3.–11. ledna po celou
dobu, od 14. ledna do 8. února pak od 15 hodin dále. V těchto
dnech a časech tedy bude možné i nadále využívat aulu a Malý
sál 2 ke zkoušení např. klauzurních prací. Ostatní místnosti v budově B nejsou blokovány, nicméně vedení fakulty doporučuje
využívat je ve stejných dnech a časech jako sálovou část, neboť
v ostatních dnech a časech je velmi pravděpodobná zvýšená
hlučnost.
Studijní oddělení nyní zpracovává návrh rozvrhu pro letní semestr, tak aby nebylo nutné využívat prostory mimo fakultu.
Vycházet bude z loňského letního semestru a zároveň bude zohledňovat omezení plynoucí ze stavebních prací.
Během stavby se situace samozřejmě může z mnoha různých
důvodů měnit a může dojít k potřebě dalších omezení.
Co se týče letního zkouškového období, stále se bude stavět, zejména budou dokončovány práce na novém bufetu před aulou
a v části, kde jsou dnes hostovské pokoje, poplynou z toho tedy
další plánovaná omezení, která však vedení fakulty bude v maximální míře směřovat do období prázdnin tak, aby po dobu
května a června bylo možné realizovat zkoušení se stávajícími
omezeními.
Chystaná dostavba je podstatou projektu Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia, který uspěl v Operačním programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV), jež je financován z fondů EU. Fakulta má
přislíbenou dotaci až 41,2 milionu korun. Díky projektu fakulta
získá nové centrální křídlo s knihovnou, studijní centrum a moderní zázemí pro Centrum pro klinické právní vzdělávání. Fakulta bude mít také novou recepci a nový bezbariérový vstup.
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 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
KDY NA STUDIJNÍ. Studijní oddělení upozorňuje na zrušení
úředních hodin během vánočních svátku. V době od 20. prosince 2018 do 2. ledna 2019 (včetně) bude zavřeno.
O STUDIU V NĚMECKU. Dne 22. listopadu se na právnické fakultě konala přednáška O studiu a životě mladých v Německu, kterou pro studenty připravila katedra jazyků. PhDr. JUDr.
Jana Girmanová, Ph.D. pozvala lektora DAAD, Jonase Petera Podleckého, M.A., který vyučuje na Katedře germanistiky
FF UP, aby studentům práv přiblížil, jak funguje vzdělávací
systém v Německu, jaké nároky a požadavky jsou kladeny na
vysokoškolské studenty a jak žije současná mladá generace.
Přednáška nazvaná „Der Zeitgeist“ byla laděna sociologicky,
doplněna neformálním komentářem a příklady. J. P. Podlecki
popsal rozdíly mezi dvěma generacemi: generací současných
studentů a jejich rodičů, srovnával životní hodnoty a priority,
odlišné dovednosti a zkušenosti, a z toho vyplývající problém
v komunikaci. Generace rodičů dnešních studentů je z velké
části tatáž generace, která na univerzitách v současnosti vyučuje. To tedy znamená, že řeší stejný problém jako rodiče
studentů: tj. jak jinak komunikovat se současnými studenty.
A nejen jak „jinak“ komunikovat, ale především, jak „jinak“
vyučovat. Ukázalo se, že také v Německu řeší problém, jak má
vypadat škola budoucnosti, i když systém a úroveň vzdělávání jsou tam velmi dobré. Studenty jistě zaujalo srovnání německého a českého studenta a studia – k tomu směřoval také
jeden dotaz. Jisté je, že němečtí žáci a především studenti
mají více volnosti a tudíž i odpovědnosti při volbě předmětů
a organizaci studia a rovněž jsou zvyklí mít vlastní názor a
nebojí se ho ve výuce projevit. Na závěr přednášky vystoupili
jako hosté studenti právnické fakulty, kteří prezentovali své
zkušenosti ze studijního pobytu v rámci programu ERASMUS
v Německu resp. v Rakousku, jazykových kurzů DAAD a odborných stáží ve Vídni.

STIPENDIUM. Studenti mají možnosti získat stipendium pro
plánované studium v zahraničí. Rada Olomouckého kraje totiž schválila dotační program Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019, který umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na
celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého
kraje získat finanční podporu na studijní pobyty v zahraničí.
Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena v rámci 1.
kola přijímání žádostí od 7. ledna 2019 do 21. ledna 2019 do
12:00 hodin, v rámci 2. kola přijímání žádostí od 17. června
2019 do 28. června 2019 do 12:00 hodin. Veškeré informace o
dotačním programu naleznete zde.

 VĚ DECK Á T VŮRČÍ ČI N N OST
MONOGRAFIE. Více než třísetstránková monografie zaměřená na perspektivu budoucího vývoje Evropské Unie a evropského práva završila tříletou činnost Jean Monnet Centre of
Excellence při právnické fakultě. Publikaci vydanou v angličtině pokřtila 10. prosince Naděžda Šišková, vedoucí centra a
současně vedoucí autorskému týmu, spolu se Zdenkou Papouškovou, děkankou právnické fakulty. Slavnostní události
se účastnil také rektor Jaroslav Miller. Monografii The European Union – What is Next? A legal Analysis and the Political
Visions od the Future of the Union připravil mezinárodní tým
autorů z předních evropských univerzit jako je například Univerzita v Heidelbergu, College of Europe v Bruggách, Univerzita v Budapešti nebo Technická univerzita v Tallinu. Z českých univerzit se na ni podíleli odborníci z Univerzity Karlovy,
Masarykovy Univerzity a Univerzity Palackého. Současně
s monografií byl pokřtěn i sborník Lidská práva jako součást
společných evropských hodnot, který obsahuje výběr klíčových příspěvků prezentovaných na dvou studentských konferencích konaných na PF UP. Obě vědecká studentská fóra
organizovalo Jean Monnet Centre of Excellence.
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IGA. Rektor UP vyhlásil 10. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Jejím cílem je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního
programu. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského 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. Případné dotazy, prosím, směřujte na Mgr. Zuzanu Řezníčkovou, Ph.D.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
MEZINÁRODNÍ WORKSHOP. Právnická fakulta pořádala ve
dnech 13. a 14. prosince v prostorách rektorátu dvoudenní
mezinárodní workshop Universal and Regional Systems of
Human Rights Protection: A Constant Process of Construction
and Reconstruction. Slavnostního zahájení ve freskovém sále
se účastnil i rektor UP Jaroslav Miller. Workshop byl rozdělen
do šesti panelů, během nichž si mohli účastníci vyslechnout na
dvacet odborných příspěvků. Ke společnému stolu usedli akademici a studenti, velký prostor pořadatelé vyhradili diskuzi.

SBORNÍK. Na webu konference Olomoucké právnické dny byl
zveřejněn sborník z letošní sekce ústavního práva. Sborník
Lidská práva v soudní praxi vydalo Iuridicum Olomoucense,
o.p.s. a přečíst si jej můžete i na tomto odkaze.
FRUP 2019. Dne 21. listopadu zasedala fakultní komise pro
hodnocení projektů přihlášených do vnitřní soutěže na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého – FRUP. Komise nakonec rozhodla o podpoře šesti
projektů s celkovou výší nákladů 521 045 Kč.
NOVÍ DOKTOŘI. Slavnostní promocí zakončili 30. listopadu
čtyři absolventi svá doktorská studia na PF UP. Titul Ph.D. mohou za své jméno nové psát: Martina Küchlerová (obor Správní právo), Vojtěch Příkopa (obor Správní právo), Petr Ševčík
(obor Občanské právo) a Kateřina Štěpánová (obor Mezinárodní a evropské právo). Ze slavnostního aktu se omluvila
Soňa Pospíšilová, která absolvovala studijní program Teoretické právní vědy v oboru Správní právo.

HOST Z POLSKA. Právnická fakulta v polovině prosince
hostila odbornici na klinické právní vzdělávání Katarzynu
Juliu Kowalskou, z Uniwersytet Warszawski. Do Olomouce přijala na pozvání proděkana JUDr. Maxima Tomoszka,
Ph.D., který byl na varšavské univerzitě v listopadu. Cílem jejího dvoudenního pobytu bylo načerpání inspirace v oblasti klinického právního vzdělávání a zintenzivnění spolupráce mezi oběma univerzitami. Katarzyna
Julia Kowalska se na olomouckou právnickou fakultu vrátí
v květnu na týdenní pobyt v rámci programu Erasmus+.
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STUDENTSKÝ WORKSHOP. Katedra mezinárodního a evropského práva zorganizovala v pátek 14. prosince mezinárodní
studentský workshop na téma Brexit and Beyond. V rámci
workshopu vystoupily čtyři desítky studentů PF UP i Erasmus studentů s příspěvky v anglickém jazyce věnovaným
otázkám důvodů Brexitu, právní úpravě vystoupení státu
z EU, důsledkům Brexitu, dopadům Brexitu na unijní politiky (např. bezpečnost), na Velkou Británii (např. obchod
nebo též filmový průmysl), jakož i na ostatní členské státy
(Irsko, Slovensko). Organizátorem workshopu byl JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. Workshop se konal v rámci předmětu
Constitutional Law of the EU a záštitu nad ním převzal doc.
JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D., vedoucí pořádající katedry.

z důvodu úspor za tepelnou energii. V termínu od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019 (včetně) bude fakulta uzavřená.

 RŮZN É

PODATELNA. Podatelna právnické fakulty zavedla úřední hodiny: pondělí–pátek: 9:30–11:30 | 13:30–14:30. Podatelnu najdete v 1. patře budovy B.

SENÁT. Michal Bartoň, docent katedry ústavního práva, zůstává v čele Akademického senátu právnické fakulty. Jako
předseda jej povede již čtvrté funkční období v řadě. Křeslo
místopředsedy obsadil student Jaroslav Křepelka. Rozhodli o
tom nově zvolení senátoři na ustavujícím zasedání. Dále senátoři schvalovali podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu a vedení fakulty je seznámilo se dvěma novými vnitřními normami. Více o ustavujícím zasedání
najdete na Žurnále online. Příští zasedání senátu se uskuteční
v pondělí 7. ledna od 15:00 v zasedací místnosti budovy A.
Senátoři se budou vyjadřovat k záměru nového bakalářského
studijního programu International Law – War and Peace.
POVEDENÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Čtyři informační stánky, představení fakulty přímo vedením fakulty a studenty,
ukázka simulovaného soudního jednání nebo možnost podívat se přímo do výuky. Takový program prosincového dne
otevřených dveří čekal na zájemce o studium na PF UP. Během dopoledne zavítalo na fakultu přes 200 středoškoláků.
Už nyní fakulta připravuje druhý den otevřených dveří. Ten se
uskuteční v sobotu 19. ledna od 9:00 do 14:00 hodin.
KDY DO KNIHOVNY. Studenti a zaměstnanci, kteří se na přelomu 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. prosince do středy 2. ledna (včetně) bude zavřená. Od
3. ledna 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.
FAKULTA O SVÁTCÍCH. Jako každým rokem i letos bude na
právnické fakultě po dobu vánočních svátků omezen provoz

VOLNO NA PŘELOMU ROKU. Upozorňujeme na změnu uděleného volna na přelomu roku. Důvodem je nový termín
rektorského volna, který je odlišný od původně schváleného
harmonogramu ak. roku 2018/2019. Rektor vyhlásil volno na
27.–28. prosince, děkanka PF UP udělila volno na 31. prosince
a 2. ledna. Děkanské volno na PF UP vyhlásila děkanka vnitřní normou PF-B-18/15. Najdete ji na úřední desce. Po dobu,
na kterou je uděleno rektorské/děkanské volno, náleží všem
zaměstnancům mzda jako při výkonu práce. V evidenci docházky zaměstnance bude tato doba vykázána jako pracovní.

PLES PF UP. Fakulta po roce opět připravuje svůj reprezentační 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 mimořádných hudebních hostů. Brzy prozradíme víc, sledujte
facebookovou událost.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje, první v kalendářním
roce 2019, vyjde ve středu 30. ledna. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 25. 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.
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 K ALE N DÁR IUM
20. prosince

Punč s rektorem – předvánoční setkání zaměstnanců a absolventů Univerzity Palackého (nádvoří Zbrojnice,
16:00–19:00)

22. prosince 2018
–2. ledna 2019

uzavření fakulty

27. prosince

rektorské volno

28. prosince

rektorské volno

31. prosince

děkanské volno (PF UP)

2. ledna

děkanské volno (PF UP)

3. ledna

předání staveniště na dostavbu knihovny PF UP

7. ledna

zasedání Akademického senátu PF UP (zasedací místnosti – budova A, PF UP, od 15.00)

19. ledna

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

23. ledna

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

8. února

Olomoucké dny soukromého práva – IX. ročník vědecké konference

11. února

zahájení výuky v letním semestru

1. března

Reprezentační ples PF UP (NH Collection Olomouc Congress)
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