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 PRÁVNICKÁ FAKULTA SE ROZROSTLA O NOVÉ CENTRÁLNÍ KŘÍDLO
S KNIHOVNOU MILADY HORÁKOVÉ
Postaveno. Vybaveno. Právnická fakulta dokončila svou
největší stavební investici ve své moderní historii –
dvoupodlažní centrální křídlo budovy B, jehož jádrem je
Knihovna Milady Horákové se studovnou. Jejímu užívání
brání jediná překážka, epidemie koronaviru.
Vše začalo v roce 2017, kdy fakulta za vedení děkanky Zdenky Papouškové dosáhla s projektem „Rozvoj infrastruktury
PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“ na dotaci přes 41 milionů korun z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který byl financován z evropských strukturálních fondů. Stavební práce pak
začaly v lednu 2019.
Těmi, které odložený ostrý start užívání nové dostavby
obzvlášť mrzí, jsou proděkani Blanka Vítová (BV) a Martin
Faix (MF). Právě je pověřilo vedení fakulty před dvěma lety
dohledem nad dostavbou. Z jaké části stavby mají největší
radost? Kdy jim za ty dva roky bylo nejhůř? I na to odpovídají v tomto rozhovoru.
Dá se říct, že už je opravdu hotovo a že jedinou
překážkou, aby se nové prostory od začátku letního
semestru využívaly, je epidemie koronaviru?
BV: Přesně tak. Je hotovo, a dokonce v tuto chvíli máme
už i přestěhovanou knihovnu. Původně jsme předpokládali, že knihovna bude muset být kvůli stěhování zavřená až dva měsíce. V poslední fázi nám velmi pomohli
studenti. Díky nim stačil na přestěhování knih jediný
den. Knihovna už funguje, ale kvůli protiepidemickým
opatřením pouze v režimu výdejového okénka.

Chybí v nových prostorách v tuto chvíli ještě něco
zásadního?
MF: Zbývá dodat a dotáhnout už jen drobnosti. Například připravit a instalovat orientační systém, v knihovně
oborově označit police, dodat lampy na čtení, instalovat
kopírku a scanner nebo doinstalovat počítače. Do léta
ještě přibude na terase zastínění a zahradní nábytek. Potřebovali bychom ostrý a plný provoz. Až ten nám ukáže, zda bude případně potřeba něco upravovat, měnit
a vylepšovat.
Stavební práce odstartovaly v lednu 2019. Máme na
fakultě studenty, kteří si to nemohou pamatovat,
protože u nás zkrátka v té době ještě nestudovali.
Připomeňte, jak vypadalo místo, na kterém vyrostlo
nové centrální křídlo fakulty?
BV: Celá budova byla stavěna na začátku sedmdesátých let minulého století jako sídlo Okresního výboru
KSČ. Tomu odpovídala strukturu stavby a použité materiály. Poměrně náročné a zdlouhavé proto už byly přípravné bourací práce. Vzhledově byla původní vstupní
část podobně jako dnes prosklená, jen byla posunutá
více dozadu. V místě, kde máme nyní novou vrátnici,
začínal bufet. Byla to úzká nudle s pár místy na sezení.
Za bufetem byl jen dvůr, žádná stavba. Nová dostavba předsunula vchod do fakulty a nad dvorem vyrostla
dvě zbrusu nová podlaží. Horní má navíc terasu s krásným výhledem.

KNIHOVNA JIŽ FUNGUJE. Kvůli protiepidemickým opařením zatím v režimu výdejového okénka.
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Do venkovního schodiště jsou zajímavě zakomponovaná místa k sezení, takové netradiční lavičky.

Foto: Vojtěch Duda

Když zatím není možné nové prostory využívat, vše si se… Tento cíl byl pro nás zásadní a snažili jsme se ho zoosahat a prohlédnout, prosím, zkuste je představit. Co hlednit již v koncepci knihovny, ale i řadou maličkostí, jako
všechno fakulta dostavbou získala?
je například vybavení terasy. Již před dostavbou jsme se
o to sice pokoušeli, například zbudováním chill-out zóny,
MF: Nový je hned vstup do budovy – schodiště s bezbarié- ale to nestačilo. Ani nemohlo stačit.
rovou rampou, na které navazuje vnitřní foyer s vrátnicí. Do
venkovního schodiště jsou zajímavě zakomponovaná místa Neméně důležitý rozměr získala knihovna díky svému
k sezení, takové netradiční lavičky. Dostavba má několik čás- názvu. Fakulta ji pojmenovala po české právničce, potí. Vlevo od vrátnice má zázemí Centrum pro klinické právní litičce, bojovnici za práva žen a oběti justiční vraždy
vzdělávání, kam se přestěhovala z vedlejší budovy Student- během komunistických politických procesů doktorce
ská právní poradna. Je tam přijímací místnost, místnost pro Miladě Horákové.
pohovory s klienty, pracovna studentů a také výuková místnost. Upravilo se i vnitřní atrium, na chodbách jsou úložné MF: Milada Horáková sice není přímo napojená na fakultu
skříňky. Vpravo od vrátnice, v takzvané sálové části, už je či na Olomouc, avšak pro nás je zásadní její odkaz. Už při
otevřený nový bufet a nová je také šatna. Centrální část pak obnovení v roce 1991 dostala naše fakulta do vínku hodtvoří dvoupodlažní knihovna se studovnou. V prvním podla- noty jako je svoboda, demokracie, lidská práva a občanská
ží je samotná knihovna s malými individuálními studovnami společnost. Na nich stavíme a prosazujeme je, vnášíme je do
a počítačová učebna. Prostor pro knihy je jeden a půl krát výuky. Proto to propojení s doktorkou Miladou Horákovou.
větší než v původní knihovně. V horní části je pak studovna
se zázemím pro studenty včetně kuchyňky. Ke studovně přiléhají individuální pracovny a dvě výukové místnosti. Větší
má kapacitu 30 míst, menší 16 míst. Perličkou je již zmiňovaná terasa, která má být přirozeným rozšířením studovny.
Z popisu je zřejmé, že nové prostory mají být něčím víc
než fakultní strohou knihovnou a studovnou…
MF: Hlavním motivem dostavby bylo získat reprezentativní prostory, které budou z pohledu vzdělávání funkční
a zároveň se v nich budou studenti cítit dobře a komfortně.
Budou v nich chtít zůstat nad rámec toho, co musí.
BV: Přejeme si, aby díky novým prostorám fakulta více žila.
Aby byla přívětivá, zajímavá, aby se tu studovalo, přemýšlelo nad právem, relaxovalo, povídalo, pila káva, radovalo

Knihovna je pojmenovaná po doktorce Miladě Horákové, symbolu
protikomunistického odboje. 
Foto: Vojtěch Duda
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BV: Naši studenti jsou mladí a nezažili nesvobodu. O to důležitější je jim tyto hodnoty a samotnou Miladu Horákovou
jako symbol protikomunistického odboje připomínat. Věříme, že naši posluchači si tak uvědomí hlubší smysl studia
práv.
Z jaké části, z jakého řešení, případně zákoutí nebo
i třeba kusu nábytku v novém křídle máte největší radost?
BV: Pro mě je takovým místem květinová stěna ve studovně, která zdobí a zároveň zvlhčuje vzduch. A pak terasa. Na
tu se asi těším nejvíc. Pokud tam nebude věčně plno, tak
tam budu hodně často.
MF: Za mě také terasa. Bude zastíněná lehkými plachtami, osvětlená, doplněná zelení a kytkami, jsou tam lavičky, nakoupili jsme sedací vaky. V případě celého horního
patra jsme se snažili o vytvoření příjemného multifunkčního místa. Nábytek ze studovny se dá poměrně snadno
vystěhovat. Mohou se tu konat menší recepce, fakultní
setkání.

Prostor pro knihy je jeden a půl krát větší než v původní knihovně.

Foto: Vojtěch Duda

i zastavení prací. Hodně času nám také zabraly například
veřejné zakázky. Navíc tím, že je projekt hrazen z evropských peněz, má obrovskou administrativněprávní zátěž.
BV: Tady si zaslouží velkou pochvalu kolegyně Dagmar Skoupilová z fakultního Centra pro podporu vědy
a výzkumu, která měla na starost projektový a finanční
management celého projektu. Bez ní by dostavba jen
těžko stála. Dalším důležitými lidmi v týmu byli tajemŽádná stavba se neobejde bez problémů. Kdy vám bylo ník fakulty Petr Bačík a tehdejší děkanka Zdenka Paběhem těch dvou let nejhůř?
poušková.
BV: Celé ty dva roky byly náročné. Na největší problémy
jsme narazili asi v projektové dokumentaci. Tam mnoho
věcí chybělo a muselo se dodělávat až v průběhu.
MF: Zpočátku jsme se chodili na stavbu jen dívat. Až v létě
2019, kdy se začaly objevovat první těžkosti, nás tehdejší děkanka Zdenka Papoušková pověřila dohledem nad
stavbou. Srpen 2019 jsme tam strávili téměř celý, hrozilo

Studovnu zdobí květinová stěna.

Co bude na místě původní knihovny? Jaké má fakulta
plány s využitím těchto prostor?
BV: To v současné době intenzivně řešíme. Připravují se
analýzy, které nám ukážou, na co bude prostor ideální, na
co bychom jej mohli využít. Těch variant je několik. V tuto
chvíli je brzy to konkretizovat.

Foto: Vojtěch Duda
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Terasa bude zastíněná lehkými plachtami, budou tam lavičky a také sedací vaky.

Foto: Vojtěch Duda

V návaznosti na projekt dostavby budovy B plánuje které se přesune za vrátnici. I ta se bude měnit, tak aby
fakulta ještě nějaké další stavební investice?
vstup na děkanát byl reprezentativní. Dalším důležitým místem, které chceme revitalizovat, jsou venkovní
MF: Chceme, aby všechny další stavební úpravy fakulty prostory mezi našimi budovami. Vše ale bude záležet
byly koncepční a dělané s vidinou celku. Aby se fakulta po- na financích.
stupně modernizovala a zároveň aby měla esteticky jednotnou tvář. A právě knihovna se studovnou jsou prvním Venkovní prostor v okolí fakulty je v tuto chvíli hlavně
krokem k tomuto cíli.
spojkou pro chodce, kteří míří z tramvajové zastávky
BV: V následujících letech se počítá s velkou řadou in- do centra města.
vestičních akcí. Fakulta se k nim zavázala ve strategickém záměru, který je schválen na příštích deset roků. BV: A právě to chceme změnit. Byli bychom rádi, kdyTou nejbližší je stavba nové nájezdové rampy, bezbari- by se venkovní prostor stal nejen místem pro setkávání
érového vstupu do budovy A. Začít by se s ní mělo už našich studentů, ale i pro všechny Olomoučany. Líbiteď na jaře, nejpozději v létě. Ještě letos také chystáme lo by se nám, kdyby tu vzniklo něco jako malinké nárekonstrukci částí budovy A – rekonstruovat se budou městí. Už na to máme zpracovanou předběžnou studii.
části suterénu, v plánu jsou nové toalety a vybudová- Ta počítá s více místy pro sezení, zajímavými zákouní nového důstojného zázemí pro zahraniční oddělení, tími, v plánu je výsadba stromů. Můžu prozradit,
že v úvahách je i vodní prvek.
Uvažuje se o nějakém slavnostním otevření nových
prostor? Dokončení dostavby připadlo na rok, kdy si
fakulta připomíná 30. výročí od svého obnovení.
BV: Doufáme, že třeba na podzim bychom něco takového
uspořádali. Uvidíme, jak se bude situace kolem epidemie
vyvíjet. To místo si to zaslouží.

Ke studovně přiléhají dvě výukové místnosti. Ta větší má kapacitu 30
míst.
Foto: Vojtěch Duda
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 STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ké fakulty, se k účasti přihlásilo na sto zájemců, řečníci byli vybráni z více než čtyřiceti zaslaných příspěvONLINE VÝUKA. Aktualizovanou tabulku k online výu- ků. Z konference byl pořízen záznam, který najdete
ce v letním semestru, kam vyučující doplňovali informa- na fakultním YouTube kanále.
ce ohledně využívaných online platforem (kódy pro MS
Teams, Zoom...) najdou studenti na e-nástěnce. Ve zprávě
nazvané Tabulka s odkazy na výuku v LS z 18. února. Tabulku doporučujeme sledovat pravidelně, stále může být
doplňována.
AKTUALITY. Aktuální informace k semestru a opatření platná na PF UP v době pandemie covid-19 jsou
shromažďovány na jednom místě na webu fakulty. Studentům doporučujeme sledovat obsah stejnojmenné
záložky, na kterou upozorňuje banner na titulní webové
stránce fakulty.
PORADNA. Ve Studentské právní poradně pracovalo
v zimním semestru (za nouzového stavu a uzavření škol) ve
dvojicích 20 studentů pod vedením 13 supervizorů (z toho
5 advokátů). Studenti pracovali na celkem 44 případech,
ve 40 případech byla poskytnuta klientům právní rada, 4
případy byly odmítnuty z různých důvodů (nesoučinnosti
klienta, ukončení ze strany klienta apod.). Nejvíce případů
bylo ze soukromoprávní sekce (exekuce, dědictví, rozvod,
převod majetku z rodičů na děti, závěti apod.) a dále pak
ze správní sekce (různé sousedské spory, přístupové cesty
k pozemku apod.). Celkem studenti strávili řešením případů 659 hodin, což vychází přibližně na 33 hodin práce jed VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST
noho studenta na případu.
KNIHOVNA. Pobočka Knihovny UP na právnické fakultě se počátkem února přestěhovala do nových prostor.
Ke konci minulého týdne zahájila provoz. Z důvodů platných protiepidemických opatření zatím jen ve formě výdejního okénka. Aktuality ohledně knihovny sledujte
na webových stránkách.

 ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI
KONFERENCE. Na dvacet řečníků, expertů na mezinárodní trestní právo a právo ozbrojených konfliktů, ze
čtyř kontinentů vystoupilo na konferenci ICC’s Contribution to the Development and Enforcement of International Humanitarian Law. Dvoudenní sympozium
pořádalo ve dnech 11. a 12. února Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při
právnické fakultě. Setkání se uskutečnilo online. Význam akce podtrhla záštita dvou organizací – Evropské
společnosti pro mezinárodní právo (ESIL) a Asociace
mezinárodního práva (International Law Association).
Šlo o jednorázovou specificky zaměřenou konferenci.
Celým sympoziem se prolínala aktuální problematika dětských vojáků. Podle JUDr. Martina Faixe, Ph.D.,
vedoucího centra CIHOL a proděkana pro zahraniční
záležitosti a cizojazyčné studijní programy právnic-

CENY REKTORA. Celkem 82 ocenění udělil rektor Univerzity
Palackého Jaroslav Miller za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony. Vyhlášení výsledků studentských
cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za uplynulý rok je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií
covid-19 se slavnostní předávání cen v únoru neuskutečnilo.
Výsledky soutěží byly prezentovány online. Čestná uznání za
odbornou knihu publikovanou v letech 2019 a 2020 obdrželo
48 autorů z řad akademické obce za 41 publikací. Z právnické
fakulty uznání získali: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (The Islamic State. From Terrorism to Totalitarian Insurgency), JUDr.
Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (Brněnská normativní civilistika, postavy – projekty – polemiky), Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
(Lidská důstojnost - právně teoretická a filozofická perspektiva. Giovanni Pico della Mirandola & Immanuel Kant), JUDr.
Renáta Šínová, Ph.D. společně s JUDr. Klárou Hamuľákovou,
Ph.D. (Civilní proces. Obecná část a sporné řízení) a doc. JUDr.
PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (The Cradle of Laws: Drafting and
Negotiating Bills within the Executives in Central Europe).
Mezi 27 oceněnými autory bakalářských a magisterských diplomových prací jsou dva z právnické fakulty, a to Mgr. Ondřej Pajatsch (Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními systémy se zaměřením na autonomní
vozidla) a Mgr. Jakub Spáčil (Anticipatorní sebeobrana v současném mezinárodním právu). Kompletní výsledky zde.
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KNIŽNÍ NOVINKA. Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo
novou vědeckou monografii s názvem Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení, která byla sepsána kolektivem autorů
z olomoucké právnické fakulty: doktorandem JUDr. Tomášem Grygarem (vedoucí autorského kolektivu), vedoucí
katedry správního práva a finančního práva – doc. JUDr.
Kateřinou Frumarovou, Ph.D., JUDr. Mgr. Ondřejem Horákem, Ph.D. z katedry teorie práva a právních dějin a dále
studentem 5. ročníku oboru Právo Markem Masarikem. Jde
o vůbec první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění (nejen) v českém právu. Více
informací o publikaci, včetně její recenze z pera prof. JUDr.
Márie Srebalové, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě, naleznete na webu nakladatelství.

PERSONÁLNÍ NOVINKY. Od začátku roku došlo na fakultě
k několika personálním změnám. Na vrátnici budovy B po
odchodu Jana Kratochvíla nově pracuje Iva Hanzlová. Mgr.
et Ing. Tetiana Arkhangelská Ph.D. nahradila na zahraničním oddělením kolegyni Mgr. Lucii Kovaříkovou, Ph.D.
K 31. lednu ukončili pracovní poměr prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc., který působil na katedře teorie práva a právních
dějin, a také JUDr. Pavel Matoušek z katedry správního práva a finančního práva. Od února získalo posily Centrum pro
klinické právní vzdělávání, kde nově jako asistenti pracují
JUDr. Patrícia Mučka Pevala a Mgr. Daniel Pospíšil. Tomu
současně zůstal i částečný úvazek na oddělení komunikace
a vnějších vztahů. Na katedru soukromého práva a civilního procesu nastoupil jako asistent Mgr. Viktor Kolmačka
a na katedru politologie a společenských věd jako odborná
JMENOVÁNÍ DOCENTEM. Ondřej Svaček z katedry mezi- asistentka Mgr. Eva Janebová, Ph.D.
národního a evropského práva byl s účinností od 1. ledna
2021 jmenován docentem. Svou habilitační práci „Meziná- ČESTNÉ UZNÁNÍ. Historicky první laureátkou ocenění
rodní trestní soud (2005-2017)“ úspěšně obhájil na Práv- – Čestného uznání děkana Právnické fakulty UP v Olonické fakultě UK.
mouci za vzdělávací činnost – se stala Renáta Šínová
z katedry soukromého práva a civilního procesu. Děkan
SVOČ. Do 17. února měli studenti PF UP možnost přihlásit Václav Stehlík jí ocenění za rok 2020 udělil na základě
svou práci do soutěže Studentské vědecké a odborné činnos- doporučení hodnotící komise tvořené z členů akadeti (SVOČ). V rámci tohoto soutěžního ročníku bylo přihlášeno mické obce. Ta vybírala ze šesti nominací. Více v článku
5 soutěžních prací do sekce magisterských studentů a 21 na Žurnálu online.
soutěžních prací do sekce studentů doktorského studijního
programu. Soutěžní práce musí být odevzdány nejpozději do
17. dubna, následně budou postoupeny ke zhodnocení oponentům, k jejichž posudkům bude přihlížet odborná komise
v rámci dvoukolového hodnocení (písemné a ústní).
MONOGRAFIE. Jaký je aktuální stav výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci? Jak stanovit podmínky
jeho dalšího rozvoje? Na to odpovídá unikátní monografie
Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. Poznatky
autorů vychází z hloubkových rozhovorů se soudci, advokáty a mediátory a reflektují tak praktické využívání mediace v České republice, přístupy jednotlivých profesí k mediaci a zároveň jejich zkušenosti s mediací v praxi. Jedná se
tak o skutečně unikátní publikaci s daty, které není možné
jinde dohledat. Výrazný podíl na vzniku knihy mají odborníci z olomoucké právnické fakulty. Jednou z vedoucích
autorského týmu byla doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., spoluautory JUDr. Mag. i. Michal Malacka, Ph.D., MBA a JUDr.
Lenka Westphalová, Ph.D. Monografii vydalo nakladatelství Wolters Kluwer na začátku ledna.

 RŮZNÉ

VÝROČNÍ PŘEDNÁŠKA. Právnická fakulta u příležitosti
30. výročí svého obnovení založila tradici výročních přednášek svých absolventů. První výroční přednášku pronesl
4. února doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. z katedry ústavního práva. Nazval ji Křižovatky a zákruty svobody projevu.
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci ji pronesl online. Záznam připravujeme.

SPOLUPRÁCE. Právnická fakulta by v brzké době mohla
získat za partnera největší nezávislou právnickou firmu ve
střední Evropě, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.
Úzká a dlouhodobá spolupráce by měla mít různé formy
– například zapojení odborníků z praxe do výuky, podporu
talentovaných studentů nebo realizaci studentských praxí.
Spolupráci by obě strany měly stvrdit podpisem rámcové
smlouvy o spolupráci. Více v článku na Žurnálu online.

PŘIHLÁŠKY. I druhý den otevřených dveří v tomto akademickém roce se uskutečnil online, a to v sobotu 16. ledna.
Na jeho organizaci se podílelo fakultní oddělení komunikace a vnějších vztahů, proděkan pro studijní záležitosti
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. a pětice studentských ambasadorů. Pokud zájemci o studium den otevřených dveří prošvihli, mohou si pustit informační video. Přihlášky
ke studiu lze podávat elektronicky do 15. března.
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NA DOBROU VĚC. Částku 129 188 korun a k tomu věcné PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
dary poslali zaměstnanci, studenti a absolventi právnické 31. března. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek
fakulty během adventu na dobrou věc, a to v rámci fakultní 26. března.
aktivity Strom naděje a splněných přání. Jednalo se o speciální webovou stránku, kde fakulta děkovala všem, kteří
MÁTE NOVINKU, KTERÁ BY V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI
přispívali, pomáhali, obdarovávali, a tak postupně společně
NEMĚLA CHYBĚT? POŘÁDÁTE AKCI, O KTERÉ BY
inspirovali ostatní. Pod virtuálním fakultním stromem bylo
MĚLA
AKADEMICKÁ OBEC PF UP A VEŘEJNOST VĚDĚT?
i několik tipů, kam s darovanou částkou. Jedním z nich byla
PODÍLÍTE SE NA NĚČEM ZAJÍMAVÉM? DEJTE NÁM VĚDĚT!
iniciativa Zdeňka Červínka z katedry ústavního práva, který
PIŠTE, VOLEJTE NEBO PŘIJĎTE DO KANCELÁŘE
upozornil na složitou finanční situaci rodiny svého kamaráODDĚLENÍ
KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
da, jejichž synovi Kubovi byl diagnostikován autismus. „Je
(BUDOVA
A, 1. PATRO). TEXTOVÁ UZÁVĚRKA
mi potěšením oznámit, že jsme celkově vybrali 20 500 korun. Studenti a zaměstnanci fakulty přispěli rovných 15 000 JE VŽDY V TÝDNU PŘED TERMÍNEM VYDÁNÍ, V PÁTEK V 9.00.
korun. O sbírce jsem ještě informoval pár blízkých přátel
a ti také přispěli. Pro mého kamaráda Petra a jeho rodinu to
moc znamená. Bez této pomoci a bez pomoci dalších přátel
a rodiny by si v současnosti nemohli dovolit Kubovi zajistit
potřebnou péči. Kuba již začal docházet na ABA terapii. Tak
mu držme palce,“ vzkázal Zdeněk Červínek.
KURZY. Právnická fakulta připravila na období letního semestru celkem 8 kurzů a seminářů pro odbornou veřejnost.
Všechny se uskuteční online a zájemci se na ně mohou hlásit již nyní. Přehled kurzů, včetně odkazů na přihlašování,
najdou na fakultním webu v záložce Veřejnost. Pro další
podrobnosti pak mohou kontaktovat Mgr. Michaelu Šrámkovou. Kurzů se mohou účastnit i zaměstnanci fakulty, pro
ně jsou kurzy zdarma.
FAKULTNÍ WEB. Pokud potřebujete provést změnu, aktualizaci informací na fakultním webu – v záložkách, které
pod vás spadají, nově se, prosím, obracejte na kolegu Milana Fojta (T. 585 637 681, M. 777 887 913, E. milan.fojt@
upol.cz). V případě větších změn nebo v případě potřeby
konzultace úprav se nadále obracejte na Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, na Evu Hrudníkovou (T. 585
637 507, E. eva.hrudnikova@upol.cz). Oddělení komunikace má na starosti také obecné fakultní informace na webu.
BISTRO. Už i právnická fakulta má své bistro FreshUP. Kávu
na mnoho způsobů, čerstvé pečivo, sendviče, saláty či polévku si můžete koupit v nově zrekonstruovaných prostorech budovy B. Provozní doba je zatím z důvodu protiepidemických opatření pouze omezená od 7:30 do 14:30
a bistro funguje v režimu výdejového okénka.

zPRÁVOdaj Právnické fakulty Univerzity Palackého | vychází jako měsíčník | za obsah odpovídají doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D., proděkanka JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
grafická sazba: Milan Fojt | úvodní text a editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 2/2021
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 PŘEDSTAVUJEME

NA SVÉ KOLEGY SE MOHU

STOPROCENTNĚ SPOLEHNOUT

Je k ruce děkanovi fakulty, zná jeho pracovní diář, je jeho pravou rukou pro administrativní věci. Pokud si chcete domluvit
schůzku na děkanátu, tak se jí nevyhnete. Seznamte se – Renáta Grézlová, asistentka děkana právnické fakulty. Právě ji
jsme zvolili jako první z kolegyň a kolegů, které vám chceme pravidelně představovat v nové rubrice fakultního zpravodaje.

Moje vizitka

Na fakultu jsem nastoupila 2. května 2016. Pracuji
jako asistentka děkana. Najdete mě v 1. patře
budovy A,v kanceláři 2.03.

Moje první setkání s fakultou

V roce 2016 jsem se rozhodla, že změním
práci. Napadla mě Univerzita Palackého, jako
jeden z největších zaměstnavatelů v kraji,
a právnická fakulta v té době právě vypsala
výběrové řízení na dvě pozice: asistentku
(tehdy) děkanky a referentku studijního
oddělení. Přihlásila jsem se na obě volná
místa. Pozvali si mě k pohovoru pouze na pozici asistentky děkanky, výběrko jsem vyhrála, no a jsem tady.
A jsem za to ráda.

Moje práce

Především mě baví komunikace
s lidmi a rozmanitost úkolů. Každý den je něčím výjimečný. Hlavní výhodou pro mě je, že pracuji
v přátelském kolektivu s kolegyněmi a kolegy, na které se mohu
stoprocentně spolehnout, a to
není v dnešní době málo. Pokud
bych měla vybrat jednu svou
oblíbenou pracovní činnost,
pak by to byla například
komunikace se subjekty
zvenčí. Když má třeba nějaká
společnost zájem o pronájem
místností na fakultě pro svou
konferenci/seminář,
přijede
osobně zástupce firmy si prostory prohlédnout a já mu mohu
vše ukázat, vysvětlit a představit
naši fakultu. Při své práci poznávám spoustu zajímavých lidí.

Můj vztah k právu

Svět plný paragrafů… v tom se vůbec nevyznám.

Moje pracovní radosti

Nedávno jsem klepala na svou kancelář.
Tak si říkám, že asi potřebuji už dovolenou. A zatím nejoriginálnější úkol byl
pro mě rozhovor do této rubriky.

Můj volný čas

Nejraději trávím volný čas se svojí
rodinou, a to ideálně aktivně –
sportem. Letos jsem po dvaceti
letech opět stoupla na běžky
a doteď mě ještě bolí ruce
a nohy… Zřejmě nemám ještě ten správný styl. Mezi mé
oblíbené sporty patří také jízda na kole, na bruslích a jóga.
Volný den bych začala dobrou snídaní a poté bych vyrazila na pohodovou projížďku
bez kopců (elektrokolo zatím nevlastním) z Olomouce
směrem Litovelské Pomoraví.
Tam bych si někde dala oběd,
kávičku se zákuskem a poté
zpět polehounku směrem domů.
Moje oblíbená fotka

Vybrala jsem fotku z loňské dovolené
– Solenická podkova na Orlíku.

