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 � IN FO R M ACE K  SOUČ ASN É SITUACI 
A K E ZKOUŠKOVÉ MU O BDO BÍ
Milí studenti, těší mne,  že přijatá opatření byla efektivní 
a zlepšující se situace umožnila omezení postupně uvolnit. 
Ve vztahu k  fungování vysokých škol je současný výhled 
následující:
1. Výuka v  letním semestru bude dokončena pouze v dis-
tančním módu. K  obnovení kontaktní výuky tedy dojde 
(doufejme) v zimním semestru tohoto roku.

2. Zkouškové období začne v souladu s harmonogramem 
akademického roku 11. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že v sou-
časné době přetrvávají opatření, která značně ztěžují hro-
madné prezenční zkoušení, bude většina studijních po-
vinností plněna v  distanční podobě. Obecný normativní 
rámec umožňující jakékoli zkoušení konat distančně byl 
přijat v podobě zákona č. 188/2020 Sb., který doporučuji 
Vaší pozornosti mj. proto, že řeší nezapočítání doby pan-
demie do doby studia apod.

3. Způsob zakončení a požadavky již měli garanti předmě-
tů, resp. jednotliví vyučující, sdělit studentům i vedení PF 
UP. Pokud tuto informaci dosud nemáte, obracejte se na 
příslušné garanty nebo vyučující.

4. Bez ohledu na formu zkoušení (distanční nebo prezenč-
ní) budou všechny termíny vypisovány do STAGu (první 
z nich patrně během tohoto týdne) a studenti se budou na 
tyto termíny hlásit. V poznámce u termínu nebo na elektro-
nické nástěnce by měly být uvedeny podrobnosti o způso-
bu jeho konání.

5. Pro distanční zkoušení nebyla stanovena jednotná for-
ma či platforma. Vyučující tedy budou volit konkrétní způ-
sob a platformu podle situace v daném předmětu, neboť 
pro určité typy zkoušení jsou určité platformy vhodnější. 
O všech technických a organizačních požadavcích Vás pří-
slušný vyučující bude předem informovat. Zároveň Rektor 
UP vydal metodiku pro distanční zkoušení, která mj. řeší 
losování otázek, způsoby předcházení používání nepovo-
lených pomůcek, ale také např. co dělat v případě technic-
kých potíží. Text metodiky najdete na elektronické nástěn-
ce PF UP.

6. Státní závěrečné zkoušky oboru Právo se budou konat 
22. 6. 2020 – 3. 7. 2020; Právo ve veřejné správě 22. - 24. 6. 
2020; Evropská studia se zaměřením na evropské právo 7. 
- 8. 7. 2020. Přihlašování na SZZ včetně uzavření poslední-
ho ročníku je třeba stihnout do 28. 5. (Právo) a 15. 6. (PRVS 
a EVST). Jak bylo již dříve avizováno, pro studenty, kteří po-
třebují např. kvůli zaměstnání státnice vykonat dříve, může 
být vypsán zvláštní termín SZZ počátkem června. Do 29. 4. 
2020 probíhal sběr informací, kolika studentů se to týká, 
po jejich vyhodnocení bude rozhodnuto, zda termín bude 
či nebude.

7. Obhajoby diplomových prací již mohou probíhat, ať již 
prezenčně nebo distančně. Volba konkrétní podoby a sta-
novení termínu je v kompetenci vedoucích kateder, proto 
je třeba tyto záležitosti řešit přímo na katedrách. V obecné 
rovině však již nyní nic nebrání tomu, aby obhajoby pro-
běhly.

8. V  případě, že se z  vážných objektivních důvodů (zdra-
votních, omezení cestování do zahraničí apod.) nemůže-
te účastnit prezenčního zkoušení, nebo online zkoušení 
(např. absence kvalitního/stabilního připojení, smyslový 
handicap apod.), primárně se obracejte kvůli úpravě re-
žimu plnění studijních povinnosti na příslušného vyuču-
jícího. V  případě, že nenaleznete oboustranně přijatelné 
řešení, kontaktuje prosím proděkana pro bakalářské a ma-
gisterské studijní programy JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D.

9. Vzhledem k  aktuální situaci je možné až do září žádat 
o odepsání předmětu v situaci, kdy student v tomto před-
mětu nevyčerpal žádný termín.
V případě dalších nejasností se, prosím, obracejte dle po-
vahy vašich dotazů na garanty předmětů, vedoucí kateder 
nebo v  případě obecnějších dotazů na studijní oddělení 
fakulty.
Přeji Vám, ať zkouškové období v  této mimořádné situaci 
zvládnete a úspěšně postoupíte do dalšího ročníku, kde se 
fungování snad již vrátí do normálu, i s novou knihovnou 
a studovnou.

S přáním pevného zdraví,
Václav Stehlík, děkan PF UP

F A K U LT A  B Ě H E M  E P I D E M I E  K O R O N A V I R U

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novy-zakon-c-2020-sb-o-zvlastnich-pravidlech-pro-vzdelavani
https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Studijni_zalezitosti/Info/12_distancni-formy-zkouseni.pdf
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Vážené studentky, vážení studenti, toto zkouškové obdo-
bí bude „zkouška“ pro nás všechny, málokdo z  nás vyučují-
cích má s on-line zkouškami zkušenosti … ale bez ohledu na 
formu je vždy rozhodující jen to, co umíte. A  konec konců, 
proč bychom v jednadvacátém století nemohli ve více on-li-
ne zkoušení pokračovat i  v  klidnějších časech v  budoucnu? 
Mačkat se na zápočtu v  přeplněné místnosti nebo hodiny 
postávat před zkouškou na chodbě nezlepší náladu nikomu, 
a v horkém létě už vůbec ne.   

Michal Petr, vedoucí katedry mezinárodního a  evropského 
práva

Vážené studentky, vážení studenti, na cestě k  Vaší vysněné 
právnické profesi Vás tento semestr potkala první velká pře-
kážka v podobě nuceného samostudia, izolace od spolužáků 
a vyučujících a neustálých legislativních změn. Věřím, že pl-
nění úkolů touto formou pro Vás nebylo jednoduché, stejně 
tak jako Vaše současná příprava na distanční formu zkouško-
vého období. Za celou katedru jazyků bych Vám však chtěla 
poděkovat za to, s jakou pílí jste se v této nelehké době úkolů 
zhostili, a popřát Vám hodně štěstí v nadcházejícím zkouško-
vém období při zvládání právnické angličtiny, francouzštiny, 
němčiny a španělštiny. 

Kamila Tozzi di Angelo, vedoucí katedry jazyků

Milí studenti, vážení kolegové, ráda bych poukázala spíše na 
to, co nám tato nečekaná situace dala. Přiměla, abychom se 
zastavili a  uvědomili si, co je v  životě důležité, co jsme tro-
chu zanedbávali, protože na to nebylo dost času, a  také za 
co má smysl se postavit. Ukázala, jak důležité je společenství 
a vzájemná solidarita mezi námi. Z hlediska studia nás přimě-
la otevřít se novým formám výuky a komunikace, které vyu-
žijeme i v budoucnosti. Všechny těžké chvíle jednou odezní, 
a proto zachovávejte optimismus! (třeba s písní Resistiré) 

Petra Měšťánková, vedoucí katedry politologie a  společen-
ských věd

Pěkný den všem, ještě před pár měsíci jsme nikdo netušili, jak 
se v mnohém změní náš pracovní, studentský i běžný osobní 
život. A že jedna oblast správního práva, která doposud stála 
spíše mimo naši hlavní pozornost (zákon o  krizovém řízení, 
zákon o ochraně veřejného zdraví, a další), se ze dne na den 
stane jednou z  nejzásadnějších pro chod celé země. Chtěla 
bych alespoň touto cestou všechny moc pozdravit a popřát 
studentům, kolegům a  vlastně nám všem i  našim blízkým 
pevné zdraví. Snažíme se i  za této neobvyklé situace, aby-
chom veškerou výuku a  související věci zvládli co nejlépe, 
proto moc děkuji jak kolegům, tak i studentům za snahu, tr-
pělivost a vzájemnou součinnost a pomoc. Věřím a těším se, 
že se podaří současnou situaci (snad brzy) zvládnout a bude-
me se opět potkávat. 

Za celou katedru správního práva a finančního práva Kateři-
na Frumarová

Vážené studentky a studenti, ocitli jsem se všichni na jedné 
lodi. Přírodní síla působí jako vyšší moc, která je nezaviněnou 
náhodou. Nikdo jsme si určitě nepřáli nucenou „klinickou 
formu výuky“ občanského práva se všemi škodami, dalšími 
újmami a  náhradami na vlastních životech, zdravích či pro-
vozech anebo u lidí nám blízkých nebo i cizích. Snad Vám to 
bude pohnutkou k zaujetí soukromým právem. Ať již v době 
krize nebo ze běžného chodu. Věřím, že přes všechnu osobní, 
pracovní a školní nepohodu vše společně zvládneme. Těším 
se, až se zase uvidíme osobně. Není nad osobní kontakty, 
které nám elektronika nenahradí. Děkuji Vám za pochopení 
a svým kolegům z katedry jsem vděčen za zvláštní nasazení, 
které odvedli.

Za katedru soukromého práva a civilního procesu Ivo Telec

Moji milí! Současná situace je na hlavu. A taky na tělo. Už před 
coronavirovou krizí jsem sotva prošla dveřmi, nyní k nim ani 
nedojdu. A co je horší – největší potěcha mé práce, studenti, 
jsou mimo dosah. Při online výuce vidíme fotky, ale není to 
ono. Není nad přirozenou lidskou reakci, která v každé semi-
nární skupině vytváří zvláštní klima, není nad nečekaný vý-
buch smíchu. Vždy jsem si byla vědoma toho, že hlavní profit 

V Z K A Z Y  O D  V E D O U C Í C H  K A T E D E R ,  C E N T R A

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
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z práce akademika je to, že necítí, jak stárne. Vidí před sebou 
každý rok další mladé, někdy udivené, někdy usměvavé, ale 
stále mladé tváře. S  těmi tvářemi se mluví, s  tvářemi se na-
vazuje kontakt. Za normálních okolností je příjemné střídat 
pracovní prostředí plné mladých lidí s poklidným přístavem 
domova. No ne úplně poklidným, protože vlastní děti taky 
dají zabrat. Ale je to změna. Až během posledních měsíců 
jsem si uvědomila, jak je skvělé, že mohu učit právě dospělé 
mladé lidi, nikoli ty prvostupňové prvoky, z  nichž jednoho 
mám doma a v době uzavření škol učit musím. Akademická 
půda je naopak svobodná volba. Má-li student zájem, přijde, 
komunikuje. Ráda vzpomínám i  na některé své dávné stu-
denty, v  některých současných vidím jejich blížence. Zamy-
slela jsem se během karanténních opatření, jestli se mladá 
generace změnila. Zdá se mi, že nezměnila. Pořád je s  nimi 
legrace a pořád musí bojovat s lenorou, která asi chytá kaž-
dého člověka. Vládní opatření se nyní zmírnila, už se můžeme 
scházet v počtu do deseti osob. Scházejte se. Nebojte se viru 
a kdoví čeho. Přijeďte na zápočty a zkoušky, přijeďte potěšit 
svou úču. Těším se na Vás!

Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a  právních 
dějin

Kolegyně, kolegové, drazí přátelé. Jménem cele naší katedry 
vás zdravím. Jsem přesvědčen, že jste všichni v pořádku, pro-
tože když jste až doteď přežili všechny ty naše fakultní testy, 
zkoušky a klauzury, musíte být tak odolní, že vás nějaký koro-
navirus vůbec nemůže rozhodit :-). Ať se vám i vašim blízkým 
dobře daří a ať si stále uchováváte dobrou náladu ve velkém 
rozsahu. Těšíme se na vás. TRESTU ZDAR. 

Váš Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva

Naši vážení a milí klinikáři a streetlawyeři, na dálku Vám po-
síláme pozdravy a  mrzí nás všechny, že jste tento semestr 
neměli dostatek prostoru užít si atmosféru našich předmětů 
tak, jak jsme na ni všichni zvyklí – potkat se se zajímavými kli-
enty, žáky a učiteli, pracovníky neziskovek či kanceláře Veřej-
ného ochránce práv, a v neposlední řadě s případem ve Stře-

doškolském moot courtu a doktorkou Šimáčkovou. Mrzí nás 
to o to více, že kliniky jsou zaměřeny na osobní kontakt, vzta-
hy a prožívání. Věříme, že Vás tato situace neodradí a znovu 
se k nám přihlásíte. Abychom byli trochu „termínovaní“, tak 
do Studentské právní poradny se můžete hlásit od 4.5., do 
street law jak by smet. A můžete se těšit na nové předměty 
na Centru, které by určitě neměly ujít Vaší pozornosti: Me-
diační klinika (přihlášky od 4.5.), Klinika korporátního práva 
(zápis přes STAG) a Techniky vyjednávání v právní praxi (přes 
STAG). Těšíme se na Vás v příštím semestru odpočaté a plné 
energie a připravené to s Vámi opět rozjet!

Za Váš tým CKPV Lucia Madleňáková

Vážené kolegyně a  kolegové, ještě před dvěma měsíci nás 
nikoho nenapadlo, že letní semestr tohoto akademického 
roku a  jeho závěr bude tak neobvyklý a  současně náročný 
nejen pro nás, učitele, ale především pro studenty. A pande-
mie ukázala, že se umíme učit všichni a naše kompetence se, 
soudím podle sebe, zvyšují nejen v oboru práva. A co mě nej-
více potěšilo v  uplynulých dnech? Iniciativa se šitím roušek 
pro Francii. A pak, že právníci mají místo srdce paragraf. Přeji 
všem pevné zdraví a optimismus. Bude líp. Opatrujte se. 

Jiří Jirásek, vedoucí katedry ústavního práva

V Z K A Z Y  O D  V E D O U C Í C H  K A T E D E R ,  C E N T R A
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 � STAV E B N Í PR ÁCE NA N OV É M CE NTR ÁLN Í M 
K Ř Í D LE FAK U LT Y SKO N ČI LY

Právnická fakulta je zase o krok blíž vytoužené dostavbě. Od 
generálního zhotovitele převzala stavbu. Fakultu teď čeká 
vypsání zakázek na vybavení interiérů. Pokud vše půjde 
hladce a podle plánu, nový trakt fakulty, jehož centrem bude 
knihovna a studovna, by mohl začít sloužit na začátku nové-
ho akademického roku.
Stavba trvala rok a čtvrt a výrazně ovlivnila podobu budovy 
B. „Nyní bude vypsaná zakázka na interiéry, vysoutěží se do-
davatelé od nábytku po techniku. K tomu dodatečně řešíme 
například zastínění terasy, úpravy atria, plochy před fakultou 
a řadu dalších věcí,“ naznačil proděkan Martin Faix, který je 
společně s proděkankou Blankou Vítovou pověřen jako člen 
vedení fakulty dohledem nad dostavbou. Podle proděkana 
Martina Faixe by mělo být vše zkompletováno do začátku 
akademického roku.
Fakulta se pustila do dostavby díky dotaci z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finan-
cován z  fondů EU. Fakulta má přislíbenou podporu až 41,2 
milionu korun. Na financování přestavby se podílí i ona sama. 
Povinná spoluúčast fakulty je pět procent. Hradit ale bude 
i  další náklady nutně související s  projektem. Peníze čerpá 
z Fondu provozních nákladů.
Podstatou projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkva-
litnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“ je do-
stavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a stu-
dijním centrem a  vybudování nového Centra pro klinické 
právní vzdělávání. V dvoupodlažním křídle budou i dvě větší 
místnosti s  multifunkčním využitím, zázemí pro zahraniční 
akademiky či doktorandy nebo například počítačová učeb-
na. Budova B bude mít také novou recepci a  nový bezbari-
érový vstup. Technické vybavení knihovny i  nová recepce 
umožní flexibilitu provozu nového křídla, včetně možného 
nepřetržitého provozu.
Projekt je největší stavební investicí právnické fakulty v  její 
moderní historii.

Snímky jsou pořízeny před posledními stavebními úpravami. 
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 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI
PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY. Vláda ČR v souvislosti s aktuál-
ní situací kolem pandemie koronaviru upravila s platností od 
27. 4. 2020 pravidla pro vstup občanů EU a dalších cizinců na 
území ČR. Týká se to tak i zahraničních studentů, kteří studují 
na Univerzitě Palackého v  Olomouci. Na tomto odkaze při-
náší UP přehled možností, jak a za jakých podmínek můžete 
jakožto studenti do ČR, respektive do Olomouce vycestovat. 
S  ohledem na to, že podmínky se často mění a  aktualizují, 
prosíme o pravidelné kontrolování této stránky. 

SOUTĚŽ. Právnická fakulta je národním partnerem soutěže 
Economic, Legal, and Social Innovation in V4 Countries – 
Essay and Multimedia Competition for University Students in 
the V4 Countries. Hlavním vyhlašovatelem soutěže je organi-
zace PILnet, The Global Network for Public Interest Law. A co 
je úkolem soutěžících? V tuto chvíli stačí nápad na inovativní 
a  životaschopný projekt zaměřený na společenský, právní, 
ekonomický nebo environmentální problém. Příspěvky ve 
formě krátké eseje nebo video prezentace lze zasílat na com-
petition@pilnet.org nejpozději do konce května. Soutěžit 
mohou jednotlivci nebo dvoučlenné týmy. A co čeká na vítě-
ze? Vybraní studenti budou mít možnost představit svůj pro-
jekt na globálním fóru PILnet 2020, které se uskuteční v říjnu 
v Dublinu. Zájemci najdou veškeré informace o soutěži zde.

ŘÍMSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Z důvodů mimořádných opat-
ření souvisejících s pandemií koronaviru nebylo možné uspo-
řádat ústní fakultní kolo soutěže Římskoprávní Moot Court. 
Proto se organizátoři, ELSA Olomouc společně s  katedrou 
teorie práva a právních dějin, rozhodli vyhlásit vítěze na zá-
kladě písemného kola. První místo a  postup do národního 
kola si vybojoval tým ve složení Vendula Marxová, Alexandra 
Johnová a Michaela Havlíčková. Druhé místo obsadil tým ve 
složení Jakub Janků, David Marhold, Adam Adámek, třetí pak 
skončil dvoučlenný tým Gabriela Balská a Tereza Gajová. Gra-
tulujeme.

 � ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE. Centrum pro mezinárodní hu-
manitární a  operační právo (Centre for International Huma-
nitarian and Operational Law – CIHOL), které funguje pod 
katedrou mezinárodního a  evropského práva, získalo vý-
znamného zahraničního partnera. Podepsalo memorandum 
o spolupráci s Centro studi giuridici europei sulla grande cri-
minalità (MacroCrimes) při Univerzitě ve Ferraře. Z memoran-
da budou těžit nejen centra jako taková, ale nové možnosti 
přinese také studentům. Článek o spolupráci najdete na Žur-
nále online.

ROUŠKY BEZ HRANIC. Zahraniční oddělení právnické fakulty 
vyhlásilo v polovině dubna sbírku roušek pro své partnerské 
univerzity. Zapojili se do ní především zaměstnanci fakul-
ty. První zásilka směrovala na právnickou fakultu Université 
Clermont Auvergne, druhá pak na Universität Paris-Lodron 
Salzburg. Díky všem, kteří přišli s  nápadem, kupovali látky, 
šili, žehlili, balili a posílali.  

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST
MONOGRAFIE. Komplexní pohled na zavádění mediace, 
speciální metody mimosoudního řešení sporu, do českého 
prostředí přináší právě vydaná monografie Právní a sociální 
aspekty mediace v České republice. Na knize spolupracova-
li akademici, praktikující mediátoři i  zástupci státní správy. 
Z velké části jde o členy Pracovní skupiny pro mediaci zřízené 
Ministerstvem spravedlnosti. Část autorů je pak úzce spoje-
na s  olomouckou právnickou fakultou. Autorský tým vedla 
doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. z  katedry politologie a  spole-
čenských věd PF UP. Monografie je publikačním výstupem 
projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR – Podmín-
ky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci, 
který je partnerským projektem PF UP v Olomouci a PF MU 
v  Brně. Vydalo ji nakladatelství Wolters Kluwer. Titul je do-
stupný i jako e-kniha.

 � RŮZN É
PRACOVNÍ CESTY. S ohledem na aktuální vývoj situace týka-
jící se šíření nemoci COVID-19 a v souvislosti s uvolňováním 
krizových opatření Vládou České republiky odvolal rektor 
Jaroslav Miller zákaz tuzemských i  zahraničních pracovních 
cest zaměstnanců UP, a to s platností od 27. dubna 2020. Roz-
hodnutí o uskutečňování pracovních cest a o podmínkách, za 
nichž je možno pracovní cesty uskutečnit, je v gesci a kom-
petenci jednotlivých fakult. Právnická fakulta od 1. května 
2020 umožní svým zaměstnancům realizovat tuzemské ces-
ty, upozorňuje ale na nutnost dodržovat aktuálně platná 

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/moznosti-zahranicnich-studentu-pricestovat-do-olomouce-za-ucelem-studijnich-povinnosti/
https://www.pilnet.org/project-updates/325-economic-legal-and-social-innovation-in-v4-countries.html
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/centrum-pravnicke-fakulty-cihol-ziskalo-zahranicniho-partnera/?fbclid=IwAR3vXXPcwDcApiTtnzYCVbGUW9uszATy3Sf0nTiPVGiFuWlD-W0dVFKI5xg 
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/centrum-pravnicke-fakulty-cihol-ziskalo-zahranicniho-partnera/?fbclid=IwAR3vXXPcwDcApiTtnzYCVbGUW9uszATy3Sf0nTiPVGiFuWlD-W0dVFKI5xg 
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opatření a doporučení státních orgánů. Zahraniční služební 
cesty pak nedoporučuje s ohledem na možné riziko nákazy, 
uzavření hranic a skutečnost, že MZV ČR zahraniční cesty stá-
le nedoporučuje. V případě neodkladné zahraniční pracovní 
cesty se, prosím, obraťte s odůvodněnou žádostí na děkana 
fakulty, případně na proděkana pro zahraniční záležitosti. 
Pracovní cesty je samozřejmě možné realizovat jen po před-
chozím řádném schválení v  systému elektronických cestov-
ních příkazů.

PRO UCHAZEČE. Dne 22. dubna 2020 Právnická fakulta UP 
v Olomouci aktualizovala informace k přijímacímu řízení. Vše 
důležité najdou uchazeči na webu fakulty.

E-NOVINKY. Knihovna UP upozorňuje na přístupy k e-knihám 
na dalších platformách, v  databázích: Taylor & Francis, Pro-
Quest Ebook Central, Bloomsbury Collection a  EBSCOhost. 
Podrobné informace a  možnosti přístupu o  všech e-novin-
kách naleznete na webové stránce knihovny UP.

PORADNA ONLINE. Studentská právní poradna upravila pra-
vidla pro komunikaci s  klienty a  od konce března zahájila 
provoz v online režimu. Lidé, kteří potřebují právní radu, a to 
i v souvislosti se současnou mimořádnou situací, se na ni mo-
hou obracet telefonicky (585 637 616) nebo e-mailem (stu-
dentskapravniporadna@upol.cz). Více na fakultním webu.

ABSOLVENTKA V BRUSELU. Z přebalu dubnového vydání ča-
sopisu Právní rádce se usmívá absolventka olomoucké práv-
nické fakulty a  její doktorandka Alžběta Recová. „Snažíme 
se, aby měla česká advokacie v zahraničí vliv, a to i na legis-
lativním poli,“ říká mladá právnička, která působí jako stálá 
zástupkyně České advokátní komory v Bruselu. V rozhovoru 
se mimo jiné dozvíte, co je v náplni její práce, jak vypadá její 
běžný den anebo, že výhledově by přivítala stážistu z  řad 
studentů právnických fakult. Celý rozhovor si můžete přečíst 
zde.

RESTORATIVNÍ JUSTICE. Víte, že restorativní justice má no-
vou facebookovou stránku? A že s jejím obsahem má mnoho 
společného olomoucká právnická fakulta? Jde o  společnou 
stránku evropského projektu Restorative Justice: Strategies 
for Change (českou skupinu projektu koordinuje JUDr. Petra 
Masopust Šachová, Ph.D., která působí na katedře trestního 
práva PF UP) a Institutu pro restorativní justici. Příspěvky na 
FB vypracovávají studenti fakulty. Momentálně je tam zve-
řejňována série příspěvků, které vznikly ve spolupráci s věz-
nicemi. 

AUTOR INSIGNIÍ. Dne 2. dubna ve věku jednadevadesáti let 
zemřel profesor Zdeněk Přikryl – sochař, kreslíř, medailér, 
ilustrátor a  básník. Zdeněk Přikryl se nezapomenutelně za-
psal do novodobé historie olomoucké právnické fakulty. Na-
vrhl současnou podobu insignií fakulty, žezla, řetězů děkana 
a proděkanů (insignie vznikly v roce 1995), a je také například 
autorem reliéfu Lidská oběť – Pocta Janu Palachovi, který od 
roku 2016 zdobí předsálí auly v budově B.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 27. 
května. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 22. května.

 � K ALE N DÁR IUM
* Vzhledem k současné mimořádné situaci a rychlému vývoji 
aktuálního dění jsme tentokrát kalendárium nezařazovali.
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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.

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/prijimaci-rizeni-aktualizovane-informace-pro-uchazece/
https://ezdroje.upol.cz/
https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/studentska-pravni-poradna-zahajila-online-provoz/
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/media/60-63-rozhovor.pdf
https://www.facebook.com/RestorativniJustice/

