
Z P R A V O D A J  P R Á V N I C K É  F A K U L T Y  U N I V E R Z I T Y  P A L A C K É H O  V   O L O M O U C I
Č Í S L O  7/ 2 0 2 0  |  V Y C H Á Z Í   3 0 .  Z Á Ř Í  2 0 2 0

 � ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti, 
dovolte mi vás krátce pozdravit na začátku nového semestru, 
který vzhledem k epidemické situaci začal v online formě. Po-
slední vývoj ukazuje, že i další české a zahraniční univerzity 
byly nuceny jít touto cestou. Absence prezenční výuky v prá-
vu není optimální, v současné době ale patrně jediná možná 
a funkční. Velmi si přeji, ať to jako fakulta zvládneme a podaří 
se nám naplnit hlavní cíl – tedy kvalitní a nerušená výuka po 
celý semestr. Jakožto vedení fakulty jsme připraveni pro to 
udělat maximum. Bude-li potřeba jakákoli technická či orga-
nizační pomoc, prosím, neváhejte se na nás obrátit. Hlavní 
břímě ale leží na nás vyučujících a našich studentech. Proto 
mě těší, že se první dva výukové týdny vše zvládlo a odezvy 
od vyučujících i studentů jsou v zásadě kladné.

Jistým pozitivem snad může být to, že stávající situaci může-
me brát i  jako dobrou příležitost nahlédnout do světových 
trendů ve vzdělávání. Naučit se technicky pracovat s online 
platformami, ale i  efektivně na nich řídit výuku, může být 
výhodou jak pro nás pedagogy, tak i  v  budoucnu pro naše 
studenty, pro něž může být v  jejich praxi online prostředí 
do značné míry realitou. Přesto doufám, že se budeme moct 
v příštím semestru vrátit v nějaké podobě k prezenční výuce. 
Přeji nám všem, ať se semestr podaří a ať vše ve zdraví zvlád-
neme. Těším se na jakékoli osobní setkání.
 
Václav Stehlík
Děkan PF UP v Olomouci
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 � IN FO R MACE PRO STUDE NT Y

E-NÁSTĚNKA. Před začátkem každého semestru doporuču-
jeme zkontrolovat, od koho odebíráte zprávy. Nástěnku je 
ideální synchronizovat se STAGem, aby vám žádná informace 
týkající se vaší výuky neunikla. Na nástěnce lze vyhledávat 
například i podle zkratky předmětu nebo jména vyučujícího, 
lze si také nastavit notifikace.

NÁSTROJE VÝUKY. K online výuce je nutné mít k dispozici ta-
bulku – nástroje výuky. Jde o  přehled se jmény vyučujících 
a informacemi, jaký nástroj budou pro výuku používat a po-
třebnými kódy pro zapojení se do výuky. Tabulka byla zve-
řejněna přes elektronickou nástěnku 20. září v  informačním 
e-mailu proděkanky Renáty Šínové. Tabulka bude aktualizo-
vaná a opět ji najdete na e-nástěnce.

* MS TEAMS. Připojení přes portal.upol.cz - na dlaždici Office 
365 zvolíte aplikaci Teams (je možné, že bude vyžadováno 
opětovné přihlášení, údaje jsou shodné jako s přihlášením do 
portálu). Zvolíte „týmy“ a  dáte „připojit se k  týmu“, zde ná-
sledně vložíte kód dle vyučujícího, který vás má na seminář/
přednášku.
* Vyučující mohou v  MS Teams i  vytvořit skupinu /tým pro 
daný předmět a přidat vás do ní pomocí STAgu. V tomto pří-
padě se vám automaticky zobrazí skupina/tým, jejíž jste sou-
částí.

ZOOM. Připojení přes portal.upol.cz – na dlaždici Videokon-
ference (Personal Meeting ID vyučujícího vložíte do políčka 
„join“, následně – pokud je vyžadován – tak i přístupový kód). 
Podrobné návody zde: Zoom.us - připojení k videokonferen-
ci přes webový prohlížeč.

MOODLE. Připojení přes portal.upol.cz – na dlaždici Moodle 
(je možné, že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje 
jsou shodné jako s  přihlášením do Portálu UP). Na Moodle 
již automaticky uvidíte předměty, které máte zapsány a které 
jsou vyučovány přes Moodle.

ÚLOŽIŠTĚ. Pro ukládání studijních materiálů (včetně nahrá-
vek) určených posluchačům PF UP mohou vyučující využívat 
jednotné úložiště Sharepoint. 

PRAKTICKÉ UKÁZKY. Jak na online výuku prakticky zjistíte 
také na záznamu livestreamu pro studenty prvních ročníků.

 � IN FO R MACE PRO V YUČUJ ÍCÍ

E-NÁSTĚNKA. Vyučující o způsobu výuky a dalších důležitých 
okolnostech (případných změnách) informují studenty pro-
střednictvím elektronické nástěnky. Zprávy ideálně cílí, pro 
audienci vybírají vyučovaný předmět, jeho zkratku.

TABULKA. Ve sdílené tabulce zaslané e-mailem proděkankou 
Renátou Šínovou vyučující vyplní/nili platformu(y), jakou 
k výuce používají a příslušné osobní kódy. 

VÝUKA V UČEBNÁCH. Technika v učebnách je připravena pro 
realizaci online výuky. Pokyny pro její využívání byly zaslány 
všem akademikům e-mailem. Učebny U8 a U9 jsou vyhrazeny 
posluchačům pro plnění jejich studijních povinností. Vyuču-
jící, kteří v těch učebnách chtějí realizovat svou online výuku 
podle rozvrhu, byli informování o změně učebny.

MS TEAMS. Připojení přes portal.upol.cz – kliknete na dlaždi-
ci Office 365, kde následně zvolíte aplikaci Teams (je možné, 
že bude vyžadováno opětovné přihlášení, údaje jsou shodné 
jako s  přihlášením do Portálu UP). Pokud již máte vytvoře-
ný tým, můžete přidat své předměty pomocí „přidat kanály“, 
a tak tým zpřehlednit (Možnost najdete po rozkliknutí tří te-
ček u Vašeho jména, a následně zvolíte „automaticky zobra-
zovat tento kanál v seznamu kanálů všech uživatelů.“).* Poté 
se můžete v týmu se studenty scházet pomocí „sejít se hned“, 
a  to buď ihned či schůzku naplánovat. Během schůzky mů-
žete sdílet prezentace, obrazovky či nahrát záznam, který se 
Vám v daném týmu uloží. 
* Vyučující mohou v  MS Teams vytvořit skupinu /tým pro 
daný předmět a pomocí STAGu  přidat do ní studenty, kteří 
mají tento předmět zapsaný.

 � JAK NA O N LIN E V ÝUKU?

Postupy a pravidla pro realizaci online vzdělávání na Uni-
verzitě Palackého v  Olomouci upravuje manuál, který je 
dostupný na univerzitním webu.
Právnická fakulta využívá pro bezkontaktní výuku zejména 
platformy MS Teams (preferovaná), Zoom a Moodle. Hlav-
ním komunikačním kanálem pro sdělování informací k vý-

uce mezi vyučujícími a studenty je elektronická nástěnka 
UP. Studenti jsou povinni ji sledovat. Přihlašovací údaje na 
nástěnku jsou stejné jako do Portálu UP. 
Přednášky jsou studentům zpřístupněny formou živých vi-
deopřenosů nebo záznamů (audio či videozáznamů) a se-
mináře jsou realizovány podle standardního rozvrhu pro 
prezenční výuku formou webinářů.

https://upolomouc.sharepoint.com/sites/StudyHomePF
http://bit.ly/info-stream-pfup
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/AKTUALITY_2020/Postupy_a_pravidla_pro_distancni_vzdelavani_na_UP.pdf  
http://nastenka.upol.cz
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ZOOM. Připojení přes portal.upol.cz – na dlaždici Videokon-
ference, či přímo přes adresu cesnet.zoom.us. Do aplikace se 
přihlásíte univerzitním přihlášením. U  nastavení svého pro-
filu u svého „personal meeting ID“ si poté zkontrolujte, zda 
máte zaškrtnuté políčko „use this ID for instant meetings“. 
Schůzku poté zahájíte pouhým tlačítkem „host a  meeting“, 
jež je umístěno v  pravém horním rohu. Po dodržení tohoto 
postupu a zveřejnění svého personal meeting ID, tedy nebu-
dete muset plánovat zvlášť jednotlivé schůzky. I zde můžete 
svou výuku nahrát.

MOODLE. Připojení přes portal.upol.cz – na dlaždici Moodle. 
V případě nejasností při práci v tomto prostředí vyučující mo-
hou kontaktovat Mgr. Blanku Šafaříkovou z katedry jazyků.

ÚLOŽIŠTĚ. Pro ukládání studijních materiálů (včetně nahrá-
vek) určených posluchačům PF UP mohou vyučující využívat 
jednotné úložiště Sharepoint. Případné problémy s  úložiš-
těm mohou řešit s Mgr. Danielem Pospíšilem nebo Mgr. Pe-
trem Šutou.

 � IN FO R M ACE SOUVISE J ÍCÍ  S COVID -19

COVID INFORMACE. Na webové stránce fakulty pf.upol.cz na-
jdete modrý banner Aktuální informace k  semestru a  opat-
ření platná na PF UP. Po prokliku se dostanete na speciální 
stránku s aktuálními informacemi či pokyny. Prosím, sledujte 
tuto stránku, informace aktualizujeme a doplňujeme.

UČEBNY PRO STUDENTY. Pro online výuku a plnění studijních 
povinností byly posluchačům PF UP vyhrazeny dvě učebny 
v  přízemí budovy B – U8 a  U9.  K  dispozici jsou v  pracovní 
dny v době otevření fakultních budov. Pro potřeby studentů 
je připraveno v každé učebně 15 pevných počítačů a 15 pří-
pojek na notebooky. Vyučující, kteří v těchto učebnách chtějí 
realizovat svou online výuku podle rozvrhu, byli informování 
o změně učebny.

LIVESTREAMY. Právnická fakulta v  souvislosti se zahájením 
výuky v  zimním semestru odvysílala již tři živé přenosy se 
zástupci vedení fakulty. Jeden byl určen akademické obci PF 
UP, jeden zaměstnancům a  ten zatím poslední studentům 
prvních ročníků. Odkazy na záznamy ze dvou streamů (9. září 
a 24. září) najdete zde.

PROMOCE. V  důsledku nepříznivého vývoje souvisejícího 
s pokračující epidemií covid-19 se vedení PF UP rozhodlo zru-
šit slavnostní promoce plánované na 9. října 2020.  Více infor-
mací najdete na fakultním webu v záložce Studenti | Studium 
| Státnice, promoce, imatrikulace.

OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ. Vedení PF UP zpracovalo meto-
dický manuál „Prevence a postupy pracoviště (PF UP) v přípa-
dě výskytu onemocnění COVID-19“. Materiál vznikl za účelem 
zvýšení ochrany zaměstnanců PF UP a děkan fakulty jej všem 
rozeslal e-mailem 22. září. 

OZNÁMENÍ. Pokud student či zaměstnanec PF UP zjistí, že je 
pozitivní na covid-19, nebo bude v karanténě, je povinen tuto 
informaci neprodleně oznámit fakultě. A  to na e-mail zdra-
vi.pf@upol.cz nebo telefonicky asistence děkana p. Renátě 
Grézlové (tel. č. 585 637 509), v pracovní dny 9:00-14:00.

 � STUDE NTSK É Z ÁLE Ž ITOSTI

SPOTŘEBITELSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Studentky, studen-
ti práv, máme pro vás tip, jak využít nabyté znalosti v praxi, 
zkusit si týmovou spolupráci, získat zpětnou vazbu od od-
borné poroty a třeba i vyhrát hodnotné ceny. Je tu 2. ročník 
celostátní soutěže Spotřebitelskoprávní moot court. Hlavním 
organizátorem je společnost dTest, největší nezávislá spotře-
bitelská organizace v České republice, a spoluorganizátorem 
naše fakulta. Přihlaste se a  ukažte kolegům, že Olomouc je 
nejlepší. Přihlásit svůj dvou až čtyřčlenný tým můžete pro-
střednictvím webového formuláře do 15. října 2020. Více na 
webu soutěže.

DIÁŘ. I  letošní akademický rok můžete prožít s  populárním 
motivačním diářem UP. Jeho edice na rok 2020/2021 je v pro-
deji na e-shopu i  v  kamenné prodejně UPoint. Nedílnou 
součástí diáře jsou opět dva aršíky nálepek, které můžete 
v  průběhu roku přikoupit – ať už v  univerzitní modré nebo 
ve fakultních barvách. Za vznik akademického diáře vděčí UP 
JUDr. Veronice Tomoszkové, Ph.D. z katedry správního práva 
a finančního práva, která před lety s nápadem přišla. Pro ty, 
co diář neznají, malé představení zde. 

https://www.pf.upol.cz/aktualni-informace-k-semestru-a-opatreni-platna-na-pf-up/
https://www.pf.upol.cz/studenti/studium/statnice-promoce-imatrikulace/
https://www.spotrebitelskymoot.cz/
https://upoint.upol.cz/akademicky-diar-2020-21-v-prodeji/
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SEZNAMOVÁK. Studenti prvních ročníků PF UP ještě před za-
hájením semestru měli možnost zúčastnit se tradičního Práv-
nického seznamováku. Poznat nové spolužáky, získat cenné 
informace, zjistit, co se skrývá pod písmeny STAG, jak vaří 
v menze a jak se bydlí na kolejích nebo co dělají studentské 
spolky... vyrazilo na devadesát studentů. Akce se uskutečnila 
za dodržování platných hygienických opatření v Loučné nad 
Desnou.

 � VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČIN N OST

SVOČ. Tři cenná umístění vybojovali posluchači olomoucké 
právnické fakulty v česko-slovenské právnické soutěži O nej-
lepší studentskou práci za rok 2020 (SVOČ). To nejhodnotnější 
získal Vojtěch Jirásko, který zvítězil v sekci Soukromé právo – 
Občanské právo hmotné a obchodní právo. V mezinárodním 
finále uspěly i další dvě reprezentantky PF UP, obě soutěžily 
v doktorandské sekci. Markéta Zimnioková s prací nazvanou 
„Zápis cenného papíru do blockchainu“ obsadila dělené dru-
hé místo a Jennie Edlund s příspěvkem „Inconsistency in the 
ECtHR application of Article 8 ECHR in immigration case law 
– Will the use of one single test in various immigration ca-
ses lead to a more consistent case law?“ skončila na děleném 
třetím místě. Letošní mezinárodní finále pořádala Právnická 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Poprvé v historii 
se konalo online formou. Více o soutěži v Žurnále online.

STARTUP GRANTY. Děkan PF UP vyhlásil doktorské StartUP 
granty pro akademický rok 2020/2021. Jde o krátkodobé star-
tovací granty určené studentům prvního a druhého ročníku 
doktorského studijního programu na období od října do úno-
ra daného akademického roku. Předpokládá se, že účastník 
StartUP grantu bude následně pokračovat svým výzkumem 
v rámci standardního nebo nadstandardního projektu poda-
ného do Studentské grantové soutěže IGA nebo jiným srov-
natelným výzkumem. Podávání návrhů projektů je možné od 
15. září do 15. října 2020. Všechny důležité informace, včetně 
struktury návrhu projektu, najdete na fakultním webu.

KONFERENCE. Právnická fakulta pořádá 1. a 2. října konferen-
ci Efektivní řešení rodičovských konfliktů II. Na sedmdesát 
odborníků se setká v  Louňovicích pod Blaníkem. Pořádající 
PF UP budou reprezentovat a s příspěvky vystoupí JUDr. Re-
náta Šínová, Ph.D., hlavní organizátorka konference, a  Mgr. 
Martina Grochová, Ph.D. Během akce budou pořadatelé dbát 
na dodržování platných hygienických opatření.

 � RŮZN É

KNIHOVNA. Ve čtvrtek 1. října se otevře Knihovna PF UP. Dů-
vodem dvouměsíčního uzavření byla přestavba a přeznačo-
vání fondu knihovny na oborové členění. Do knihovny (ve 2. 
patře budovy B) bude možné zajít od pondělí do čtvrtka od 
9:00 do 15:00, v pátky pak od 9:00 do 13:00.

UNIVERZITNÍ SENÁT. JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., 
MBA z katedry mezinárodního a evropského práva je novým 
předsedou Akademického senátu UP. První místopředsed-
kyní tohoto grémia bude v  jeho novém funkčním období 
2020–2023 doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. z přírodovědecké 
fakulty, studenty bude v roli druhého místopředsedy v sená-
tu zastupovat Marek Stratilík z právnické fakulty. Třetí zástup-
kyně právnické fakulty v univerzitním senátu JUDr. Veronika 
Tomoszková, Ph.D. zůstává předsedkyní Legislativní komise.  

VNITŘNÍ PŘEDPISY A  NORMY. V  září nabyly  účinnosti dva 
vnitřní předpisy PF UP: Novela č. 1 Vnitřního předpisu Práv-
nické fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci k  provedení 
Studijního a  zkušebního řádu Univerzity Palackého v  Olo-
mouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého v  Olo-
mouci a  k  úpravě některých dalších otázek souvisejících se 
studiem na Právnické fakultě UP (PF-A-19/02-N01) a  Vnitřní 
předpis Právnické fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci 
k  provedení Studijního a  zkušebního řádu Univerzity Palac-
kého v  Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci a  k  úpravě některých dalších otázek souvise-
jících se studiem na Právnické fakultě UP – I. úplné znění 
(PF-A-19/02-ÚZ01). Nové jsou také tři vnitřní normy Pravidla 
užití Sociálního fondu na Právnické fakultě Univerzity Pa-
lackého v  Olomouci pro rok 2020 (PF-B-20/04), Statut Ceny 
Miroslava Liberdy za mimořádný přínos pro rozvoj Právnické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a šíření jejího dobré-
ho jména (PF-B-20/05), Statut Čestného uznání děkana Práv-
nické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vzdělávací 
činnost (PF-B-20/06). Všechny najdete na úřední desce PF UP.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE. Akademický senát PF UP odsouhla-
sil návrh děkana na jmenování členů Disciplinární komise PF 

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/studenti-olomouckych-prav-posbirali-za-sve-vedecke-prace-tri-oceneni/
https://www.pf.upol.cz/studenti/studentske-souteze-a-stipendia/
https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/
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UP. Stávajícím členům vypršel mandát v červnu. Disciplinární 
komise byla jmenována nově v tomto složení: členové z řad 
akademických pracovníků – JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D., 
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. | čle-
nové z řad studentů – Renáta Boráková, Mgr. Denisa Coufa-
lová, Jiří Stýblo.

PERSONÁLNÍ NOVINKY. V srpnu skončil pracovní poměr Mgr. 
Zuzaně Pejpkové, Ph.D. a na místo referenta pro oblast vědy 
a  výzkumu se vrátila po rodičovské dovolené Ing. Kristýna 
Ondráčková. V  září se taktéž z  rodičovské dovolené vrátila 
Mgr. Michaela Šrámková, ta nastoupila na Oddělení komuni-
kace a vnějších vztahů PF UP. Nově pak v září nastoupil Milan 
Fojt na místo referenta pro oblast strategie, organizace a ří-
zení.

PORADNA. Studentská právní poradna se přestěhovala do 
nových prostor. Klienti ji nově najdou v  přízemí budovy B. 
Poradna přijímá nové klienty od úterý 29. září. Otevírací doba 
je v pondělí až čtvrtek, vždy od 8:00 do 16:30. 

KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ. Ojedinělé a  největší me-
zinárodní setkání obecních a  městských policií ve střední 
Evropě. Takový podtitul měla konference, kterou v  polovi-
ně září hostila a  spoluorganizovala právnická fakulta. Pátý 
ročník Mezinárodní konference obecních policií přilákal do 
Olomouce přes sto účastníků ze tří zemí. O konferenci infor-
moval Žurnál online.

SOUBOJ FAKULT. „Každou kapkou své krve můžete pomoci 
lidem, kteří měli v životě o kapku méně štěstí než vy.“ Jelikož 
na každém životě záleží a darovat krev je pocit k nezaplacení, 
rozhodl se Studentský spolek FZV UP vyzvat ostatní fakulty 
Univerzity Palackého k souboji fakult v darování krve. PFUPo-
lačky, PFUPoláci - studenti a zaměstnanci PF UP, vyhrňte ru-
káv a  nechte kapat svou fialovou fakultní krev pro dobrou 
věc. Souboj startuje 5. října a potrvá celý zimní semestr. Více 
o soutěži na speciální webové stránce.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde kvůli státnímu 
svátku výjimečně v úterý 27. října. Uzávěrka pro příjem textů 
bude v pátek 23. 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.

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-pravnicke-fakulte-debatovali-straznici-obecnich-policii-ze-tri-zemi/
https://daruj.upol.cz/

