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 ÚVO D N Í SLOVO
1652 studentů, 98 pedagogů a 43 dalších zaměstnanců. V takové
personální síle a pod vedením děkanky Zdenky Papouškové vykročila Právnická fakulta Univerzity Palackého do akademického
roku 2019/2020. Už teď je jasné, že to bude rok speciální. Fakulta
má novou akreditaci, vyhlíží dokončení vytoužené dostavby a čekají ji děkanské volby.
V novodobé historii fakulty má tento akademický rok pořadové
číslo 29. A celých 20 z nich s ní prožil na vlastní kůži Maxim Tomoszek. Nejprve jako student, poté jako vyučující a vedoucí Centra pro
klinické právní vzdělávání. Teď začíná čtvrtý akademický rok ve
funkci proděkana pro bakalářský a magisterské studijní programy. Jaký rok to podle něj bude?
Tento týden začalo na právnické fakultě studovat přes 350
nových studentů, kteří prošli přijímacím řízením. Pane
proděkane, jak hodnotíte letošní přijímací řízení?
Kvalita studentů by měla mít stoupající tendenci. Do magisterského programu Právo jsme přijímali studenty s lepším percentilem než v loňském roce. Pro srovnání vloni měl poslední
přijatý uchazeč v prvním kole řízení percentil 119,3, letos 127,3.
Na odvolání se vloni dostal jako poslední uchazeč s percenti-

lem 113,3, letos 119. Pro bakalářský program Právo ve veřejné správě jsou ty percentily meziročně srovnatelné. Vloni měl
poslední přijatý uchazeč v prvním kole řízení percentil 114,8,
letos 114,0. Na odvolání se vloni dostal jako poslední uchazeč
s percentilem 93,1, letos 93,5. Zajímavý je také fakt, že se více
přijatých studentů zapsalo ke studiu. Výrazný rozdíl jsme zaznamenali u magistrů. Vloni se jich v prvním termínu zápisu ke
studiu zapsalo 221, letos 249. A to jsme jich brali stejný počet.
Čím si to vysvětlujete?
Vyšším zájmem o naši fakultu a lehce se obrací nahoru i demografická křivka.
A co navazující obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo?
I tady nám přijímací řízení dopadlo velmi dobře. Zapsalo se jednatřicet uchazečů, ještě se zapíše dalších osm v rámci double
degree, obor nám roste. Což je v této oblasti výjimečné. Většina společenskovědních oborů se spíš zmenšuje.
Z 1652 studentů je přes 350 nováčků, prváků napříč programy a obory. Co byste jim jako proděkan poradil? Jak se
rychle zorientovat v akademickém prostředí?
Řada z nich má již za sebou Právnický seznamovák, kde získali

PRÁVNICKÝ SEZNAMOVÁK. Letos se jej zúčastnil rekordní počet nastupujících studentů – 83. Čas s nimi strávili zástupci vedení fakulty, děkanka
Zdenka Papoušková, proděkan Maxim Tomoszek, referentky studijního oddělení nebo zástupci studentských spolků. Více fotografií na fakultním
facebooku. Foto: Radim Motyčka
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cenné vstupní informace a doporučení. Letos jej fakulta zorganizovala pro rekordní počet prváků, pro třiaosmdesát z nich.
A mé rady? Určitě by měli sledovat hlavní komunikační kanály,
zejména novou univerzitní elektronickou nástěnku. Ke studiu
přistupovat zodpovědně, ve smyslu mít potřebné informace,
plánovat, plnit studijní úkoly a povinnosti pokud možno průběžně. Jak rychle se sžijí s akademickým prostředím a jak se
jim bude ve studiu dařit, závisí v největší míře na jejich motivaci a na tom, jak poctivě budou pracovat.
Motivací by pro ně, ale i pro studenty z vyšších ročníků,
mohla být úspěšnost dokončení studia. Máme takovou
statistiku?
Například Výroční zpráva Univerzity Palackého z roku 2017
uvádí, že míra neúspěšnosti v prvním ročníku studia je v průměru na celé Univerzitě Palackého 27,3 procent, na právnické
je ze všech fakult nejnižší a činí jen 15,13 procent. Je to samozřejmě také dáno tím, že tu nemáme technické matematické
obory, kde končí v prvním ročníku hodně studentů.
Co se týká celkové úspěšnosti studia, jsme na tom dobře i ve
srovnání s jinými právnickými fakultami. Pohybujeme se velmi blízko republikového průměru, zásadně se tedy nelišíme.
U všech třech hlavních programů jsme na tom podobně. Ta
úspěšnost ukončení studia – kolik z nastupujících studentů
získá titul – je u nás v dlouhodobém průměru kolem jednasedmdesát procent studujících.
Důležité je také podotknout, že drtivá většina ukončení studia
je na vlastní žádost studenta. A těch důvodů je řada a jsou různé, odcházejí studovat jinam nebo pracovat, ke studiu nemají
podmínky, odjíždí za vzděláním do zahraničí nebo zjistí, že jim
fakulta z nějakého důvodu nevyhovuje, nezvládají předměty,
studijní povinnosti jsou pro ně příliš náročné.
A co poslední krok – státní závěrečná zkouška?
Pozorujeme důležitý trend. Studenti si zkoušku často rozkládají na dvě části, ke státnicím tedy chodí ve dvou termínech.
Proto to na první pohled z čísel vypadá, že v určitém termínu
u státnic uspělo málo studentů. Je to o tom, že řada úspěšně absolvovala jen část zkoušky, na kterou se právě přihlásila.
Celková úspěšnost u státnic se pohybuje kolem pětasedmdesáti procent, ve smyslu každé té jednotlivé zkoušky, která je
součástí státnic. Konkrétně teď v podzimním termínu studenti konali celkem 213 jednotlivých předmětů státní závěrečné
zkoušky, a neuspělo z nich 39, tj. 18,3 procenta. Z toho ještě
osm studentů před samotným zkoušením odstoupilo, při zohlednění této skutečnosti byla úspěšnost dokonce 85 procent.
Studentů, kteří by fakultu končili kvůli státnicím, je minimum,
do pěti posluchačů za rok, zpravidla tak jeden až dva. A to spíš
na ty státnice nejdou, než že by je od nich zkoušející vyhodili.
Právnická fakulta vstupuje do nového akademického
roku s novou akreditací. Výjimkou je obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Co to pro studenty

těch nejsilnějších programů, magisterského Právo a bakalářského Právo ve veřejné správě, znamená?
S novou akreditací přicházejí změny pro studenty prvních ročníků. Zejména v tom, že je omezená míra užitečnosti toho, co
jim mohou říct kolegové z vyšších ročníků. Prváci jsou v nových programech a ne všechno tam může fungovat stejně.
Zároveň ne všechny předměty z nového programu už běží,
protože jsou nasazeny ve vyšších ročnících a zatím se tedy nevyučují. Takže pokud by si chtěl někdo v prváku zapsat něco
z vyššího ročníku, tak nemůže, protože se to zkrátka neučí.
V těchto případech budeme volit individuální přístup. A opačně – studenti starého programu, když něco z prváku vloni neudělali, tak letos to v rozvrhu zase nemusejí najít. I tady musíme přijímat nějaká zvláštní opatření, abychom jim vytvořili
prostor. Čili doplnit nějakou skupinu, jednu navíc pro opakující
studenty.
U magisterského programu šlo v nové akreditaci spíše o kosmetické změny, pro studenty je asi nejpodstatnější, že se snížil počet kreditů, které potřebují získat z povinně volitelných
předmětů, asi na polovinu (30). Tím by se tedy celkový týdenní
objem výuky měl oproti starému programu snížit cca o tři hodiny týdně. U bakalářů jsou změny výraznější. Je to dáno tím,
že zatímco Právo prošlo výraznou obměnou před deseti lety,
Právo ve veřejné správě se nijak zásadně neměnilo od roku
2005. U bakalářů tedy bude změn víc, ale protože je to pouze
tříletý program, nebude potřeba tolik řešit ty zmiňované překryvy.
Výuku a provoz fakulty od ledna komplikuje dostavba
budovy B, díky které fakulta získá vytouženou knihovnu,
studovnu a zázemí pro kliniky. Probíhá dostavba podle
plánu?
Už teď víme, že dostavba nebude probíhat tak rychle, jak jsme
si mysleli. Do právě zahájeného semestru tedy mohou zasáhnout i ještě nějaké hlučnější stavební práce, to ale v tuto chvíli
ještě nedokážeme říct. Největší problém bude, že jsme na letní
semestr už měli mít k dispozici nové prostory v nových budovách, ale to se nestihne. Ještě jeden další semestr tedy budeme muset pokračovat v omezenějším režimu. Současně jsem
ale velmi rád, že po celou dobu dostavby se nám daří zachovat
veškerou výuku na právnické fakultě. Nikdo se nemusel a nemusí nikam přesouvat. I tato varianta byla jednu dobu ve hře.
Že jsme schopni všechno vměstnat do stávajících prostor, je
dáno i tím, že se některé volitelné předměty neotevřely, nebo
se vyučují v menším rozsahu.
V čem bude ještě akademický rok 2019/2020 speciální?
Fakultu čekají děkanské volby, senátoři budou kandidáta pro
příští čtyři roky vybírat už 14. října. V listopadu pak uplyne
30 let od sametové revoluce. Fakulta k tomuto významnému
výročí chystá hned několik akcí. Prozradit můžu, že před fakultou po třiceti letech opět vyroste krabicová zeď, tehdejší
symbol protikomunistického odporu. Budeme rádi, když se do
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celotýdenního happeningu zapojí nejen akademická obec, ale
i Olomoučané. V plánu je i výstava fotografa Jindřicha Štreita.
Jeho velkoformátové snímky z dob komunismu oživí venkovní
prostor mezi oběma našimi budovami.
Fakulta má tedy před sebou důležité a událostmi nabité
měsíce. Ale to hlavní, co dělá fakultu fakultou, jsou lidé –
její studenti a zaměstnanci. Co byste jim popřál do nové–

ho akademického roku?
Všem studentů i kolegům přeji, aby je bavilo to, co dělají. Aby
chození do školy nebylo pro studenty jen povinnost, ale aby je
fakulta vtáhla a motivovala. A stejně tak, aby kolegové nebrali
svou práci pouze jako způsob obživy, ale jako něco, v čem se
realizují, v čem jsou spokojeni. Když totiž člověka baví to, co
dělá, tak úroveň, na které to dělá, je pak daleko vyšší.

D Ě K ANSK É VO LBY 2019

DŮLE Ž ITÉ TE R M Í NY:

Akademický senát PF UP na svém červnovém zasedání vyhlásil volby kandidáta na děkana PF UP pro funkční období
2020-2024. Děkana fakulty jmenuje rektor Univerzity Palackého na základě návrhu akademického senátu právnické fakulty. Volby byly vyhlášeny na 14. října 2019.
Senát zároveň ustavil volební komisi ve složení: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. a Jiří
Stýblo (předseda). Komise stanovila termín pro podávání návrhů na kandidáty do 30. září 2019. V době textové uzávěrky
zPRÁVOdaje (24. září) komise přijala dva návrhy. Navrženými
kandidáty jsou (řazeno abecedně):

-> 30. září – konečný termín pro podávání návrhů na kandidáty na funkci na děkana
-> 7. října – zasedání akademické obce PF UP (termín je předběžný - čas a místo budou upřesněny), představení kandidátů a jejich programů
-> 14. října volby – o návrhu na jmenování děkana se senát
usnáší tajným hlasováním (místo a čas budou upřesněny)

JUDr. ZD E N K A PAPOUŠKOVÁ , Ph.D. – odbor-

doc. JUDr. VÁCL AV STE H LÍ K , LL .M. Ph.D. –

ná asistentka katedry správního práva a finančního práva
a současná děkanka PF UP

vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva

Informace: Veškeré potřebné informace najdete na webu
akademického senátu. Pro předvolební kampaň budou vyhrazeny nástěnky v předsálí Rotundy, v budově A.
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 STUD E NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
CENA KRAJE. Úspěšný premiérový ročník mají za sebou Ceny
Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí. Výrazně se do něj zapsala i Univerzita Palackého. Jednu z cen, za významný počin v roce 2018 v kategorii ovzduší,
získal Luděk Plachký, student právnické fakulty. Soutěžící nominoval vyhlašovatel, Olomoucký kraj, a o vítězi rozhodlo veřejné hlasování. Aktivity Luďka Plachkého již dříve podpořil
Nadační fond UP. Více o jeho úspěchu si přečtěte na Žurnále
online.

ročníku přihlásilo své diplomové práce celkem 13 studentů
ze šesti univerzit z Česka a ze Slovenska.

 VĚ D ECK Á T VŮRČÍ ČI N N OST
AUTOŘI ODBORNÝCH KNIH. Autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců se letos opět mohou ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Návrhy na ocenění
přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách.
Uzávěrka je 30. září 2019. Více zde.
START-UP GRANTY. Dne 20. září vypršel deadline pro podávání žádostí o doktorské start-up granty. Soutěž o tyto granty
letos vypsala právnická fakulta poprvé. O grant se uchází celkem pět doktorandů. O žádostech bude rozhodovat komise
pro hodnocení projektů IGA.

SPOTŘEBITELSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Největší česká spotřebitelská organizace dTest vyhlásila první ročník soutěže
Spotřebitelskoprávní moot court. Soutěž je otevřena dvou
až čtyřčlenným týmům složeným ze studentek a studentů
právnických fakult v České republice. Jde o profesně nejpřínosnější mimoškolní aktivity, ve kterých si studenti vyzkouší
roli právních zástupců nanečisto. Pravidla soutěže, zadání
případu, důležité termíny jsou k dispozici na webu soutěže. Koordinátorkou soutěže za olomouckou fakultu je doc.
JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. z katedry soukromého práva
a civilního procesu. Zájemci o soutěž se na ni mohou kdykoli
obrátit. Přihlášky do soutěže lze podávat do 15. října.

FRUP. Rektor Jaroslav Miller vyhlásil sedmý ročník Soutěže
o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP). Zájemci mohou do soutěže podávat
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 hodin. Doplňkové podmínky pro právnickou fakultu naleznete zde. Přihlášky se podávají pouze elektronicky, další informace získáte na tomto odkaze.

E-NÁSTĚNKA. Se zahájením výuky v novém akademickém
roce začala sloužit jako hlavní interní komunikační kanál
nová univerzitní nástěnka. Centrum výpočetní techniky UP
nyní ještě intenzivně pracuje na tom, aby bylo možné zprávy
vkládat i podle oborů, programů a ročníků.

SVOČ 2019. S jednou medailí, jedním 2. místem, se vrátila reprezentace PF UP z letošního finále Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci pro rok 2019 (SVOČ
2019). Medaili pro olomouckou fakultu vybojoval Tomáš
Grygar v doktorandské sekci. Dále fakultu reprezentovali:
Květoslava Coufová, Ondřej Dostal, Monika Kováčová, Kvido
Lotrek a Tereza Mimrová. Nutno ale podotknout, že letošní
delegace byla oproti předchozím ročníkům značně oslabená.
Pavel Chodúr se nemohl zúčastnit kvůli nemoci a Petr Stejskal, který se s Tomášem Grygarem ve fakultním kole dělil
o první místo, se nemohl připojit kvůli stáži v OSN. Fakulta
měla své zástupce i v hodnotících komisích, a to JUDr. Renátu
Šínovou, Ph.D., JUDr. Petra Osinu, Ph.D. a JUDr. Aleše Máchu,
Ph.D.

OCENĚNÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Ve 4. ročníku soutěže o Cenu
Jiřiny Bergatt Jackson získal čestné uznání Tobiáš Turek, student PF UP. Porotu zaujala jeho diplomová práce nazvaná
Řešení střetů zájmů mezi ochranou přírody a těžbou nerostů
ve zvláště chráněných územích, kterou vypracoval pod vedením JUDr. Ondřeje Víchy, Ph.D. z katedry správního práva a finančního práva. Soutěž o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj sídel (IURS) a do letošního

DEBATY MLADÝCH PRÁVNÍKŮ. Právnická fakulta na říjen připravuje vědeckou konferenci Olomoucké debaty mladých
právníků. Její 13. ročník se uskuteční 11. a 12. října v prostorách Pevnosti poznání. Konference tradičně klade důraz na
vytváření platformy pro setkávání, diskuse a výměny názorů
především mladších vědců. Tématem letošního ročníku jsou
Výzvy demokracie. Hosty plenární sekce budou JUDr. Jan
Grinc, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze), JUDr. David Hejč,
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Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) a doc. JUDr. Marianna
Novotná, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnave). Více na webu
konference.
MEDIACE 2019. Na sto odborníků přilákala mezinárodní vědecká konference MEDIACE 2019. Setkání zaměřené na tuto
metodu mimosoudního řešení pořádá pravidelně jednou za
dva roky právnická fakulta. Letošní ročník, který se konal 12.
a 13. září byl v pořadí již pátý. Záštitu nad ním převzali rektor
Jaroslav Miller a děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková. Ohlédnutí za letošním ročníkem najdete na Žurnále
online.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
Z OLOMOUCE DO BUDAPEŠTI. Ve dnech 2. až 4. července se
JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. z katedry evropského a mezinárodního práva aktivně zúčastnil letní školy Pázmany Law Summer School „Democracy, Rule of Law, Constitutional Identity“ v Budapešti, kde přednesl přednášku s názvem Role of EU
Charter in promotion and enforcement of Rule of Law in the
EU. Letní školu organizovala právnická Fakulta Péter Pázmany
Univerzity v Budapešti a zúčastnilo se jí na padesát studentů
ze čtyř kontinentů. Ondrej Hamuľák byl do Budapešti pozván
jako speciální host a přednášel studentům v rámci tzv. Lunch
Lecture Series.

ně, jak shodně absolventi říkají, spoustu nových vědomostí,
dovedností, nezapomenutelné zážitky a nová přátelství.
ČESKO-FRANCOUZSKÁ LETNÍ ŠKOLA. Začátek září patřil na
právnické fakultě jubilejnímu 10. ročníku Česko-francouzské
letní školy práva, která je společným projektem olomoucké
fakulty a Université Clermont Auvergne. Zapojilo se do ní
na dvacet studentů z obou partnerských fakult. Že jde o výjimečný ročník, bylo znát jednak na délce letní školy, která
trvala o dva dny déle než běžné ročníky, jednak na pestrosti
doprovodného programu, a k tomu ji návštěvou poctil francouzský velvyslanec v ČR Roland Galharague. Dvěma desítkám účastníků předával na závěrečném slavnostním večeru
certifikáty o absolvování a k tomu s nimi stihl krátce podiskutovat. Více o škole a česko-francouzské spolupráci na Žurnále online.

 RŮZN É

ZAHRANIČNÍ POBYTY. V online aplikaci na www.erasmusplus.upol.cz je vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na LS 2019/2020. Přihlášky je možné podávat do čtvrtka 3. října. Krátké ústní pohovory se uskuteční
v pondělí 7. října a úterý 8. října.
ÚSPĚŠNÝ ROČNÍK. Právnická fakulta uspořádala v červenci již
pátý ročník Summer Law School Olomouc on Medical Law.
Tentokrát byl zaměřený na alternativní řešení sporů ve zdravotnictví. A byl to ročník povedený. Letní škola, která trvala
od 7. do 21. července, přilákala zájemce z Anglie, Irska, Íránu,
Itálie, Nigérie, Peru, Portorika, Ruska a Slovenska. Celkem ji
absolvovalo 27 studentů. Z Olomouce si odvezli účastnické
certifikáty, pět mezinárodně uznávaných ECTS kreditů a hlav-

AKREDITACE. Skvělá zpráva pro PF UP přišla na konci srpna
z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Fakulta
získala akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru občanské právo. Zatímco habilitační řízení v tomto oboru již fakulta uskutečňovala, titul profesor
bude moci fakulta udělovat vůbec poprvé ve své novodobé
historii. Fakulta získala akreditaci na deset let.
DOSTAVBA. Vedení fakulty seznámilo členy akademického
senátu PF UP s průběhem stavebních prací na dostavbě budovy B právnické fakulty (studovna, knihovna, zázemí pro
právní kliniky, nový vstup…). Stavba se zřejmě oproti původnímu předpokladu opozdí. Zároveň vedení senátory podrobně informovalo o plánované částce za vícepráce a méněpráce, které budou pokryty z finančních zdrojů fakulty. Ta je
v tuto chvíli vyčíslena na necelých 9,4 milionu korun. Všichni
přítomní senátoři vzali celou zprávu na vědomí.
PORADNA V ČÍSLECH. Zajímavou statistikou se může pochlubit Studentská právní poradna při PF UP za letní semestr aka-
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demického roku 2018/2019. Do činnosti poradny se zapojilo
38 studentů, kteří pracovali pod dohledem 14 supervizorů.
Poradna přijala celkem 102 případů, z toho v 81 případech
byla poskytnuta právní rada. Celkem studenti strávili řešením
případů v letním semestru 1280 hodin, což je přibližně 32 hodin práce jednoho studenta na případu. Studentská právní
poradna začne přijímat nové klienty už 30. září. Objednávat
se mohou již o týden dřív, a to telefonicky (585 637 616) nebo
e-mailem (studentskapravniporadna@upol.cz).

Ochrana práv jednotlivce. Do prvního ročníku se přihlásilo 53
účastníků, ve druhém studuje 48 posluchačů. V zimním semestru se do výuky zapojí deset akademiků z PF UP. Organizačně U3V zajišťuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů
PF UP.

NOVÁ SOUDKYNĚ. Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 18. září na Pražském hradě 29 nových soudců obecných
soudů České republiky. Mezi nimi i JUDr. Martinu Küchlerovou, Ph.D., absolventku PF UP, která současně působí jako
odborná asistentka na katedře správního práva a finančního
práva PF UP. Martina Küchlerová bude působit na Okresním
soudě v Náchodě.
NOVÁ SPOLUPRÁCE. Právnická fakulta získala významného
partnera. Děkanka Zdenka Papoušková podepsala rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci fakulty s Generálním
finančním ředitelstvím. Podstatou dohody je spolupráce při
propojování zkušeností, znalostí, kontaktů a vazeb mezi akademickou půdou a státním sektorem v oblasti finanční správy. Olomoucká fakulta je první právnickou fakultou v Česku,
která takovou smlouvu s Generálním finančním ředitelstvím
má. Více zde.
FAKULTNÍ ŠKOLA. Gymnázium Šternberk se stalo v pořadí
čtvrtou fakultní školou olomoucké právnické fakulty. Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsaly děkanka Zdenka
Papoušková a ředitelka gymnázia Tamara Kaňáková. Podepsaná smlouva zavazuje školy společně podporovat zájem
středoškoláků o právo nebo vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty a rozšiřovat jejich právní povědomí. Stejnou
smlouvu má již fakulta podepsanou se Slezským gymnáziem
v Opavě a dvěma olomouckými gymnázii – Hejčínem a Čajkovského.
VEČER DESKOVÝCH HER. Právnická fakulta ve spolupráci
s ELSA Olomouc pokračují v pořádání setkávání zaměstnanců
a studentů nad deskovými hrami. Nejbližší Večer deskových
her na PF UP se uskuteční v pondělí 30. září od 17:00 v zasedací místnosti budovy A. K dispozici budou hry Agricola,
Carcassone, Kingdomino a Queendomino, Osadníci z Katanu,
Ostrov Skye, Ticket to Ride Europe, Ubongo a další. Akce je
určena také pro děti a vnoučata zaměstnanců fakulty.
U3V. Právnická fakulta se i letos zapojila do Univerzity třetího
věku. Zájemcům opět nabídla čtyřsemestrální běh nazvaný

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 30. října. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 25. 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.
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VZPOMÍNKA PŘI PŘÍLEŽITOSTI NEDOŽITÝCH
DEVADESÁTIN PROFESORA LUBOMÍRA KUBŮ
V červenci 2019 by se dožil devadesáti let vysokoškolský pedagog profesor Lubomír Kubů, který se významně podílel na
znovuobnovení olomoucké právnické fakulty a jako člen její
akademické obce se dvanáct let účastnil na výuce a výzkumné činnosti.
Lubomír Kubů se narodil v létě 1929 v Bratislavě, ale jeho život byl neodmyslitelně spojen s jižní Moravou. Po druhé světové válce začal studovat práva v Brně a poté, co byla v roce
1950 tamní právnická fakulta zrušena, dokončil svá studia na
pražské právnické fakultě. Po promoci se začal připravovat na
soudcovskou dráhu a působil pak jako civilní soudce na jižní
Moravě do konce 60. let 20. století.
V roce 1969 došlo k obnovení právnické fakulty v Brně a Lubomír Kubů se stal jedním z prvních učitelů této obnovené
fakulty. Spolu s profesorem Vladimírem Kubešem začal učit
jako jeho asistent teorii a filozofii práva. Docentem se stal
v roce 1978 a profesorem byl jmenován v roce 1989. V 80. letech působil jako vedoucí katedry teorie státu a práva a zároveň také jako proděkan brněnské fakulty.
Po změně politického režimu a odchodu z brněnské právnické fakulty začal v roce 1991 učit teorii práva na obnovené
právnické fakultě v Olomouci. Vedle toho působil v 90. letech jako advokát. Po vytvoření kateder na PF UP byl od roku
1997 prvním vedoucím katedry teorie práva a právních dějin.
V druhé polovině 90. let byl předsedou akademického

senátu PF UP. V roce 2003 ukončil své akademické působení
a odešel do důchodu.
v následujících letech se zajímal o dění na olomoucké fakultě, přestože mu jeho zdravotní obtíže už nedovolily Olomouc
navštívit. Ti, kteří pana profesora znali, vzpomínají především
na jeho toleranci, velkorysost a smysl pro humor.
Profesor Lubomír Kubů zemřel v Brně v srpnu 2018.
autor: Petr Osina, Katedra teorie práva a právních dějin PF UP

 K ALE N DÁR IUM
27. září

Noc vědců v Olomouci (program)

30. září

Večer deskových her na PF UP (zasedací místnost – budova A, od 17:00)

30. září

Studentská právní poradna se otevře klientům

1. října

MEET UP 2019 (program)

3. října

Průmysl lži – přednáška o propagandě, host Alexandra Alvarová (aula PF UP, 15:00-16:30)

7. října

zasedání akademické obce PF UP a představení kandidátů pro děkanské volby (místo a čas budou
upřesněny)

11.-12. října

Olomoucké debaty mladých právníků (Pevnost poznání)

14. října

volby kandidáta na děkana pro funkční období 2020-2024 (v rámci zasedání AS PF UP, čas a místo budou
upřesněny)

30. října

vyjde tištěný Žurnál UP
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