
V oblasti vědy a výzkumu je olomoucká právnická fakulta 
konkurenceschopná a její akademici jsou schopni připra-
vit skvělé projekty a  nabídnout zajímavá témata výzku-
mu. I  takový vzkaz se dá vyčíst z  tabulky podpořených 
projektů Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) 
ve výzvě na rok 2021. Prestižní granty v  kategorii stan-
dardní projekty získali Zdeněk Červínek z katedry ústav-
ního práva a  Petr Podrazil z  katedry soukromého práva 
a civilního procesu.
Jaké jsou nejnovější trendy v  hodnocení projektů 
grantovou agenturou? Dá se ještě stihnout připravit 
kvalitní projektovou přihlášku do výzvy na rok 2022? 
Proč je užitečná spolupráce s  fakultním Centrem pro 
podporu vědy a výzkumu? Nejen o tom jsme hovořili 
s Ondrejem Hamuľákem, proděkanem pro vědu a vý-
zkum.

Dosáhnout na podporu GA ČR se podle dostupných dat 
zdá v posledních letech stále náročnější. Přitom rozpo-
čet agentury byl navýšen. Úspěšnost žádostí například 
v  kategorii standardní projekty obecně – i  například 
v rámci celé Univerzity Palackého – v posledních letech 
výrazně klesá. Čím si to vysvětlit? 

Tato otázka nemá jediné vysvětlení a  nejlépe by na to 
samozřejmě mohlo odpovědět vedení grantové agen-
tury. Z  mého pohledu je ale příčinou jednak navýšení 
typů grantových soutěží, kdy GA ČR výrazně rozšířila 
nabídku, a dále trend navyšování rozpočtů jednotlivých 
projektů. Grantová agentura již běžně financuje vý-
zkumné projekty s  rozpočty dosahujícími částky něko-
lika milionů, čímž logicky dochází k většímu odčerpání 
peněz a podpoře menšího počtu projektů. Tento trend 
je ale pozitivní. Kvalitní výzkum si vyžaduje dostatečné 
finanční zázemí.   

Ve výzvě na rok 2021 v kategorii standardní projek-
ty uspěly pouze čtyři projekty akademiků z právnic-
kých fakult. Hned dva, polovina z podpořených, jsou 
z naší fakulty. V tomto kontextu jde o úspěch. O čem 
to vypovídá? 

Určitě se jedná o úspěch a vedení fakulty je na to pa-
třičně hrdé. Vypovídá to o konkurenceschopnosti naší 
fakulty a  výborné vědecké úrovni našich akademiků, 
kteří jsou schopni připravit skvělé projekty a  nabíd-
nout zajímavá témata výzkumu. Podpora výzkumných 
aktivit patří mezi priority vedení fakulty. V  souvislosti 
s projekty GA ČR, ale nejen u nich, nabízíme kolegyním 
a kolegům veškerý projektový servis. Navíc u loňských 
soutěží GA ČR, stejně i letos, jsem osobně připravil pro 
zájemce odborné setkání k otázkám přípravy kvalitních 
návrhů projektů. Velkou část připravovaných projektů 
také osobně konzultuji a snažím se navrhovatelům po-
moci konkrétní zpětnou vazbou. To byl i  případ obou 
úspěšných projektů.  

Oba podpoření olomoučtí akademici, Zdeněk Čer-
vínek a Petr Podrazil, patří k mladé generaci vědců. 
Oba jsou absolventy našeho doktorského studia. To, 
že uspěli právě oni, by mohlo být příslibem pro bu-
doucnost vědy a výzkumu na fakultě.

Samozřejmě souhlasím. Je to výborná vizitka našeho 
doktorského studia. Projekty určitě pomohou kolegům 
i katedrám, na kterých působí, k dalšímu růstu a rozvoji. 
Jejich úspěch navíc může působit jako inspirace a moti-
vace pro další. Na naší fakultě působí mnoho talentova-
ných kolegyň a kolegů, kteří jsou schopni nabídnout ne-
méně zajímavé návrhy projektů, a to i s pomocí těch, kteří 
již s projekty GA ČR mají zkušenosti.  

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  3 / 2 0 2 1  |  V Y C H Á Z Í   31 .  B Ř E Z N A  2 0 2 1

NAŠI AKADEMICI JSOU SCHOPNI PŘIPRAVIT SKVĚLÉ PROJEKTY,  
JE PŘESVĚDČENÝ PRODĚKAN ONDREJ HAMUĽÁK

rok projekty PF UP dotace celkem (v Kč)

2021 2 4 700 000
2020 1 3 600 000
2019 3 7 300 000
2018 4 8 500 000
2017 4 8 700 000
2016 4 3 000 000
2015 3 2 600 000
2014 2 1 300 000
2013 3 2 100 000
2012 2 2 700 000
2011 1    400 000

 Podpořené projekty GA ČR akademiků 
z PF UP za posledních 10 let a celková dotace

od GA ČR (rok je rokem začátku řešení projektu)
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Celkovou úspěšnost fakulty ve výzvě 2021 by mohl 
ještě vylepšit projekt podaný v  kategorii meziná-
rodní projekty. Na rozhodnutí se zatím čeká. Už jsme 
někdy v  minulosti projekt v  této kategorii podáva-
li? Vidíte v  některé kategorii z  pohledu olomoucké 
právnické fakulty rezervy? 

Jeden projekt čeká na rozhodnutí v rámci takzvaných LA 
projektů, konkrétně LA Česká republika-Polsko. Takzvané 
Leading Agency projekty jsou novou kategorií soutěže, 
kdy společný projekt podávají týmy z vícero zemí, avšak 
posuzuje ho pouze jedna (takzvaná vedoucí) agentura. 
Její rozhodnutí pak přejímá agentura z druhé země a má 
povinnost národní část projektu financovat. Právě ten-
to typ soutěže patří mezi novinky, které grantová agen-
tura loni zavedla, a  jeden projekt jsme podali společně 
s  partnerem z  Poznaně. Věřím, že v  dalších letech bude 
tato možnost využívána mnohem častěji. Zde vidím vel-
ký potenciál pro naše katedry a akademiky, který umožní 
mezinárodní spolupráci při přípravě zajímavých projektů.  

Grantová agentura rozhodla o  posunu termínu pro 
soutěže na rok 2022. Je stále čas na přípravu kvalit-
ního projektu? 

Termín se blíží, návrhy projektů je možné podávat agen-
tuře do 22. dubna. Čas na přípravu projektu zde určitě 
ještě je. V  případě, že kolegyně a  kolegové mají „hoto-
vou“ ideu – téma výzkumu a problematické otázky, kte-
ré chtějí řešit, je i  v  této době možné připravit kvalitní 
projektovou přihlášku. Fakultní Centrum pro podporu 
vědy a  výzkumu i  já osobně tomu budeme rádi a  po-
skytneme veškerou potřebnou součinnost. Důležité je 
však to, abychom o projektových záměrech byli včas in-
formováni. Příprava si vyžaduje plánování a  při větším 
počtu zájemců i určité rozumné fázování. 

Zmiňované navýšení rozpočtu GA ČR se odráží v po-
sledních letech ve výši podpory pro jednotlivé pro-
jekty, na PF UP se podpora pohybuje v  průměru 
kolem částky dva miliony korun na projekt. Výraz-
ný posun podle vás nastal i  ve vnímání personální 
struktury projektů. Individuální projekty jsou spíše 
raritou a většina podpořených projektů dnes vytváří 
předpoklady pro etablování výzkumných týmů, což 
vede k  rozdělení zátěže, možnosti větší interakce, 
a nakonec i k navýšení počtu výstupů. Dá se vysledo-
vat ještě nějaký další důležitý trend, na který byste 
upozornil žadatele o grant? 

Určitým trendem je snaha o  tvorbu, nazval bych to 
„multigeneračních“ týmů, kdy v projektech dostávají ve-
dle akademiků stále více prostoru i studenti doktorských 
programů v  pozicích výzkumných asistentů i  plnohod-
notných členů výzkumných týmů. Zapojení doktorandů 
mohu jenom doporučit a jako proděkan zodpovědný za 
vědeckou část doktorského studia to určitě přivítám. 

Univerzita a  fakulta nabízejí žadatelům pomoc, 
servis a součinnost při přípravě projektů. Například 
fakultní Centrum pro podporu vědy a  výzkumu, 
které jako proděkan vedete, uspořádalo na konci 
března speciální školení k projektům GA ČR. Vy sám 
nabízíte skupinové, individuální konzultace a  pora-
denství. Oba naši úspěšní žadatelé ve výzvě 2021 
jsou přesvědčeni, že právě fakultní Centrum přispělo 
nemalou měrou k  jejich úspěchu. Daří se podle vás 
díky takové spolupráci připravovat kvalitnější pro-
jekty? Doporučil byste žadatelům úzkou součinnost 
s Centrem? 

Loni jsem konzultoval většinu podaných projektů, a to 
i v několika fázích. Asi by působilo nepatřičně, kdybych 
sám tvrdil, že to vedlo k přípravě kvalitnějších projek-
tů. Ale skutečnost, že uspěly zrovna projekty, kde jsem 
s kolegy intenzivně spolupracoval, může být nepřímým 
potvrzením toho, že spolupráce, komunikace, zpětná 
vazba a sdílení zkušeností může pomoci vytvořit kon-
kurenceschopné návrhy projektů. Úzkou spoluprá-
ci s  Centrem pro podporu vědy a  výzkumu rozhodně 
doporučuji. Podpora, projektové řízení a  supervize ze 
strany Dagmar Skoupilové jsou neocenitelnou pomocí. 
Její nasazení rozhodně přispívá k našim úspěchům. Od 
léta náš tým navíc posílila Kristýna Ondráčková, která 
má s  projekty GA ČR zkušenost z  minulosti a  která se 
ihned po návratu z  rodičovské dovolené stala důleži-
tým kolečkem ve stroji našeho Centra. Společně jsme 
všichni připraveni pomoci každému zájemci o  granty 
GA ČR. 

Nekomplikuje práci Centra a přípravu projektů sou-
časná koronavirová epidemie? 

Pomoc poskytujeme navzdory komplikacím spojeným 
s epidemií. Všechny konzultace, školení, kontroly a po-
dobně naštěstí mohou probíhat online, takže kvalitu 
přípravy projektů současná situace zásadně neovlivňu-
je.  
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  JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D.
  Metoda proporcionality: Na cestě za „optimálním“ 
  vymezením její působnosti

Náš projekt je tříletý. Kro-
mě mě je do něj zapojen 
také můj kolega Mgr. Jan 
Kratochvíl, Ph.D. a  skupina 
velmi šikovných studentů 
magisterského a  doktor-
ského studijního progra-
mu. Tematicky je projekt 
zaměřen na zkoumání jed-
né ze základních ústavních 
doktrín, a  to metody pro-
porcionality. Tato metoda 
by dle převládajících názo-

rů doktríny i praxe Ústavního soudu (dále jen „ÚS“) měla 
být univerzální metodou pro zkoumání ústavnosti ome-
zení základních práv. Podíváme-li se však na rozhodova-
cí praxi ÚS zblízka, tak zjistíme, že zmíněná dominance 
metody proporcionality je spíše chimérou, neboť z cel-
kového počtu asi 5 500 nálezů je skutečně aplikována 
pouze v několika stovkách z nich. My bychom chtěli při-
jít právě na to, proč je aplikována pouze v tak úzké výs-
eči meritorních rozhodnutí. Jinými slovy, chceme zjistit, 
zda je výše zmíněné dominantní postavení metody pro-
porcionality v ústavním právu oprávněné či nikoli. 
Tento projekt je prvním projektem GA ČR, který vedu. 
Je pro mě velkou ctí (ale i závazkem), že zrovna náš pro-
jekt byl podpořen. Předně šlo o první velkou grantovou 
žádost, kterou jsem podal. Současně došlo ke snížení 
finanční podpory GA ČR ze strany státu, a v soutěži tu-
díž neuspěla celá řada velmi kvalitních projektů. Co pro 
nás podpora od GA ČR znamená? Především bych řekl, 
že rozšiřuje naši vědeckou autonomii. Zlepšuje platové 
podmínky, umožňuje do výzkumu zapojit více lidí (jak 
akademiky, tak perspektivní studenty), nakoupit potřeb-
nou literaturu, jezdit na kvalitní zahraniční konference, 
podniknout výzkumné pobyty v zahraničí atd. Tato při-
daná hodnota se – doufám – též projeví v dlouhodobém 
horizontu na kvalitě našich vědeckých výstupů.   

  JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
  Gig ekonomika a její normativní rozměr 
  v oblasti pracovněprávních vztahů

Návrh projektu se nero-
dil lehce, neboť vznikal 
v  době první vlny pande-
mie, kdy jsme se teprve 
učili žít v režimu nouzové-
ho stavu. V minulosti jsem 
navíc již jednou neúspěš-
ně žádal o  schválení pro-
jektu v rámci GA ČR, proto 
vím, že docílení podpory 
není snadnou záležitostí. 
Jako garantovi pracovního 
práva mi velmi záleží na 

tom, aby se tento obor na naší fakultě vědecky posouval 
a  aby byl nejen na naší alma mater, ale i  na ostatních 
právnických fakultách vnímám jako centrum, jehož zá-
věry rezonují a jsou respektovány právnickou obcí. Pod-
poru návrhu proto vnímám jako jednu z příležitostí, jak 
tohoto cíle dosáhnout.
Projekt je koncipován jako tříletý. Dalšími řešiteli pro-
jektu jsou JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a Dr. Miriam Kull-
mann, LL.M. Zapojení pana doktora Bezoušky umožní 
řešitelům lepší orientaci v  právních vazbách mezi pra-
covním a  obecným právem soukromým. Paní doktorka 
Kullmann, která působí na Wirtschaftsuniversität Wien, 
je odbornicí na evropské pracovní právo a jejím hlavním 
úkolem při řešení projektu je analýza evropské úpravy 
v rámci zkoumaného tématu.
Projekt se zaměřuje na problematiku tzv. gig pracovníků 
(gig workers), které lze zjednodušeně označit za krátko-
dobé (zakázkové) pracovníky orientující se na splnění 
určitého úkolu. Typicky se jedná o  pracovníky v  IT sfé-
ře, marketingu, finančních službách apod. Tito pracov-
níci často propadají skrz síť sociální ochrany a  výkon 
jejich práce není chráněn jako u klasických zaměstnan-
ců v  rámci pracovního poměru. Zajímavé bude v  tom-
to ohledu provést kompatibilitu specifika české práv-
ní úpravy v  podobě dohod o  pracích konaných mimo 
pracovní poměr s  právem evropským. Speciální pozor-
nost pak bude věnována stavu připravenosti tuzemské 
právní úpravy na podmínky vyplývající ze Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o trans-
parentních a  předvídatelných pracovních podmínkách 
v  Evropské unii, jejíž obsah jsou členské státy povinny 
transponovat do 1. srpna 2022.

 �NOVĚ PODPOŘENÍ ŘEŠITELÉ PŘEDSTAVUJÍ SVÉ PROJEKTY



S T R A N A  4

 � STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU. Studijní programy realizované na 
právnické fakultě dlouhodobě patří mezi nejžádanější na UP 
se stabilními počty přihlášených uchazečů. Programy Právo 
a právní věda a Právo ve veřejné správě patří mezi desítku 
nejžádanějších prezenčních studijních programů na UP, 
Právo a právní věda je dokonce na druhém místě hned za 
programem Všeobecné lékařství. Letos bylo možné i  přes 
složitou situaci zaznamenat pozitivní trend, kdy se do ma-
gisterského programu Právo a  právní věda přihlásilo 1354 
uchazečů a  do bakalářského programu Právo ve veřejné 
správě 325 uchazečů. V meziročním srovnání jde u magist-
erského studia o nárůst o 27 přihlášek, u bakalářského stu-
dia o nárůst o 12 přihlášek. Nepatrně menší počet přihlášek 
oproti loňskému roku zaznamenal navazující magisterský 
obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo, 
o  nějž má letos zájem 46 uchazečů. Předpokládaný počet 
studentů, kteří nastoupí do prvního ročníku, je programu 
Právo a právní věda asi 280, u programu Právo ve veřejné 
správě asi 60 a u oboru Evropská studia se zaměřením na 
evropské právo asi 30. Počty přihlášených tak poskytují do-
statečnou záruku, že bude možné v přijímacím řízení vybrat 
uchazeče s kvalitními předpoklady pro studium.

AKTUALITY. Aktuální informace k semestru a opatření 
platná na právnické fakultě v době pandemie covid-19 
jsou shromažďovány na jednom místě na webu fakul-
ty. Studentům doporučujeme sledovat obsah stejno-
jmenné záložky, na kterou upozorňuje banner na titulní 
webové stránce fakulty.

KNIHOVNA. Knihovna právnické fakulty je aktuálně 
v provozu v režimu výdejního okénka – podrobnosti na-
jdete zde. Cesta za účelem vyzvednutí knih je chápána 
jako cesta za účelem studia.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ. Pro komunikaci se studijním od-
dělením a  vyřizování studijních záležitostí by studenti 
měli preferovat e-mail a telefon. Elektronicky lze vyřešit 
všechny záležitosti s výjimkou žádostí o výjimku podle 
čl. 53 Studijního a  zkušebního řádu a  Ukončení studia, 
které je nutno zaslat v listinné podobě klasickou poštou.

STÁTNÍ ZKOUŠKY. Státní závěrečné zkoušky magister-
ského oboru Právo se budou konat ve dnech 24. května 
až 4. června 2021. Státní závěrečné zkoušky bakalářské-
ho oboru Právo ve veřejné správě se budou konat ve 
dnech 21. až 23. června 2021. Termín státních závěreč-
ných zkoušek navazujícího magisterského oboru Evrop-
ská studia se zaměřením na evropské právo bude upřes-
něn (bude to pravděpodobně počátkem července). 
Nebude-li to zcela vyloučeno, proběhnou státní závě-
rečné zkoušky v prezenční podobě. Diplomové práce lze 
odevzdávat pouze elektronicky, jeden fyzický výtisk je 
třeba odevzdat nejpozději při obhajobě. Obhajoby mo-
hou probíhat prezenčně nebo online dle rozhodnutí ve-

doucího příslušné katedry. Prodloužit termín odevzdání 
práce uvedený v systému STAG lze na základě písemné 
žádosti adresované vedoucímu příslušné katedry.

ŘÍMSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Studentský spolek ELSA 
Olomouc spolu s  katedrou teorie práva a  právních dějin 
pořádají další ročník soutěže v římském právu. Vzhledem 
k  nepříznivé epidemické situaci si letošní Římskoprávní 
Moot Court uskuteční online. Finalisté fakultního kola zís-
kají zápočet a  vítězové zkoušku z  MŘP2. Vítěz fakultního 
kola se navíc kvalifikuje do česko-slovenského finále, které 
se bude konat online z Plzně. Zúčastnit se mohou týmy slo-
žené z jednoho až tří studentů PF UP, ročník nerozhoduje. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím události na FB (garan-
tem akce za ELSA Olomouc je studentka 2. ročníku Barbora 
Polzerová). Tam najdete i důležité termíny, pravidla a další 
podrobnosti. Přihlášky lze podávat do 5. dubna.

VELETRH. Tradiční veletrh pracovních příležitostí, ELSA 
Job Fair, se letos uskuteční online v termínu 26.-28. dub-
na. Pro více informací sledujte facebook ELSA Olomouc 
nebo právnické fakulty. 

SOUTĚŽ. Studentský spolek ELSA Česká republika vy-
hlásil soutěž pro studenty právnických fakult Czech 
Moot Court Competition 2021. V  rámci soutěže si stu-
denti mohou vyzkoušet, jak funguje soudní řízení, bu-
dou sepisovat žalobu pro fiktivního klienta a také se mo-
hou dostat až k samotnému ústnímu soudnímu jednání. 
Ve finálovém ústním kole budou mít dokonce možnost 
si vyzkoušet i výslech svědka. Zájemci se mohou přihla-
šovat do 11. dubna. Popis případu a  další podrobnosti 
jsou zveřejněny ve facebookové události. 

PODNIKAVÁ HLAVA. Nové kontakty a zkušenosti, zpět-
ná vazba od odborníků, 50 tisíc korun do startu pod-
nikání, sleva 50 procent na roční pronájem kanceláře 
a  konzultace mentorů i  externích partnerů zdarma. To 
jsou odměny a výhody, které čekají na letošního vítěze 
Podnikavé hlavy. Soutěž pořádá již podvanácté Vědec-
kotechnický park UP. Letošní novinkou je kategorie Pod-
nikatel z UP. Soutěžící z řad úplných začátečníků i zkuše-
nějších podnikatelů s novým nápadem se mohou hlásit 
na webových stránkách soutěže do 10. května.

 � ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI

PRO DOKTORANDY. Katedra mezinárodního a evropské-
ho práva spolu se zahraničním oddělením právnické fakul-
ty připravily pro doktorandy speciální workshop zaměřený 
na projektový management. Workshop Project Manage-
ment Methodologies and Practice for PhD students se 
uskuteční online 30. dubna dopoledne, bude v angličtině 
a lektorovat jej bude Serge Nengali Kumakamba. Pro účast 
je nutná registrace u  referentky zahraničního oddělení 
Mgr. Radany Kuncové (radana.kuncova@upol.cz). Všichni 
zaregistrovaní obdrží včas odkaz na workshop.

https://www.pf.upol.cz/aktualni-informace-k-semestru-a-opatreni-platna-na-pf-up/
https://www.pf.upol.cz/aktualni-informace-k-semestru-a-opatreni-platna-na-pf-up/
https://www.knihovna.upol.cz/nc/zprava/clanek/provoz-knihovny-up-od-pondeli-1-brezna-2021/
https://www.facebook.com/events/504273700565820
https://www.facebook.com/events/266562115047176/
https://www.podnikavahlava.cz/
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 � VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

OCENĚNÍ. Cenu Václava 
Mandáka za nejlepší od-
borný článek publikovaný 
v Bulletinu advokacie v  roce 
2020 získal doc. JUDr. Filip 
Melzer, Ph.D., LL.M. z katedry 
soukromého práva a  civilní-
ho procesu, a to hned za dva 
na sebe navazující příspěvky 
Poskytování náhrad za újmy 
vyvolané krizovými opatře-
ními v průběhu koronavirové 
pandemie a Poskytování ná-
hrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Minister-
stva zdravotnictví po jejich zrušení. Redakční rada, společ-
ně se šéfredaktorkou časopisu a vedoucí Odboru vnějších 
vztahů České advokátní komory, hodnotila články podle 
odborné kvality, srozumitelnosti a argumentační přesvěd-
čivosti, přínosu článku pro právní a  zejména advokátní 
praxi, a přihlížela i k původnosti tématu a jeho aktuálnos-
ti v daném kalendářním roce. Cenu vítězi předali na konci 
března v sídle ČAK v Praze za dodržení veškerých protiepi-
demických opatření předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, 
předseda redakční rady bulletinu JUDr. Petr Toman, LL.M., 
a  jeho šéfredaktorka JUDr. Hana Rýdlová. Ocenění nese 
jméno dlouholetého šéfredaktora Bulletinu advokacie 
JUDr. Václava Mandáka, CSc.

WORKSHOP PRO STUDENTY. Jean Monnet Centre of Ex-
cellence in EU Law při Právnické fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hos-
podářské soutěže a  Českou asociací pro evropská studia, 
zve studenty a mladé vědce k účasti na workshopu „Sou-
těžní právo v oblasti digitálních technologií“, který se usku-
teční online dne 27. dubna 2021. Jedná se o mezinárodní 
workshop, určený zejména pro studenty, doktorandy i čer-
stvé absolventy z  partnerských univerzit, jehož jednacím 
jazykem bude angličtina, čeština a slovenština. Zájemci se 
mohou účastnit aktivně (vlastní příspěvek) nebo pasivně. 
Podrobnosti na pozvánce. Jakékoli dotazy směřujete na 
doc. JUDr. Michala Petra, Ph.D., vedoucího katedry meziná-
rodního a evropského práva (michal.petr@upol.cz).

GRANTOVÁ AGENTURA. Grantová agentura České re-
publiky vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů v zá-
kladním výzkumu pro rok 2022 v kategoriích standardní 
projekty, projekty JUNIOR STAR, mezinárodní projekty 
a  v  nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. 
Soutěžní lhůta trvá do 22. dubna 2021 (do 8. dubna fina-
lizace rozpočtů a  částí vyplňovaných on-line v  aplikaci 
GRIS, do 18. dubna finalizace celého projektového návr-
hu s přílohami). Podrobnosti k soutěžím jsou zveřejněné 
na stránkách gacr.cz. Projekty se podávají prostřednic-
tvím Centra pro podporu vědy a  výzkumu PF UP, které 
poskytne zájemcům další informace.

IGA. Se začátkem března započalo na PF UP řešení třinác-
ti nových projektů Specifického vysokoškolského výzku-
mu prováděného studenty. V  letošní Studentské gran-
tové soutěži IGA získalo podporu devět standardních 
projektů a  čtyři projekty nadstandardní, a  to v  celkové 
výši 4.078.200 korun. Mezi úspěšné žadatele se zdárně 
zařadilo pět ze šesti řešitelů StartUP grantů, které byly 
řešeny v  letošním akademickém roce a  měly studenty 
připravit právě na takovýto navazující výzkum. Projekty 
budou trvat následující dva roky, přičemž v prvním roce 
budou řešitelské týmy především sbírat potřebná data, 
aby z  nich v  roce druhém mohly vzniknout hodnotné 
publikační výstupy.

KNIŽNÍ NOVINKA. Temná zákoutí legislativního proce-
su: příprava vládních návrhů zákonů v  ČR. To je název 
nové publikace JUDr. Bc. Mariana Kokeše, Ph.D. z kated-
ry ústavního práva. „Monografie je jako celek způsobi-
lá se právem zařadit mezi přední tuzemská díla, jež se 
problematikou normotvorby zabývají, je skutečně vel-
mi zdařilým a v tuzemsku v podstatě ojedinělým dílem, 
které rozhodně lze všem, kteří se o  problematiku nor-
motvorby v  co nejširších souvislostech zajímají, vřele 
doporučit,“ napsal do recenzního posudku JUDr. Jan 
Kněžínek, Ph.D. Publikaci o 348 stranách vydalo v břez-
nu nakladatelství Leges.

 � RŮZNÉ

ASPI. Fakulta nově nabízí studentům, doktorandům 
a  akademikům rozšířenou licenci ASPI Online. Detailní 
popis postupu registrace a přiřazení obsahu licence byly 
všem rozeslány e-mailem. Manuál, jak s ASPI Online pra-
covat, je k dispozici zde.

E-ZDROJE. Univerzita Palackého získala měsíční zku-
šební přístup k  databázi  Political Science Complete 
a měsíční přístup k historickým novinám Ameriky a Af-
riky na platformě Readex. Kompletní nabídku e-zdro-
jů, které předplácí UP je k dispozici na webu knihovny. 
Vyhledávat je možné i podle oborů (např. Právo). Po-
kud potřebujete s  těmito databázemi poradit, může-
te se obrátit na kolegy z  rektorátu, jsou k  dispozici 
studentům i  akademikům na e-mailu, telefonu i  fa-
cebookové skupině (E: bis@upol.cz, T: 739 701  009,  
FB skupina: I love e-zdroje upol).

POVINNÉ TESTOVÁNÍ. Vstup do prostor fakulty je až 
do odvolání umožněn pouze zaměstnancům, kteří se 
prokážou negativním výsledkem testu, proděláním ne-
moci covid-19 v posledních 90 dnech anebo prokážou, 
že byli očkováni. Zaměstnanci PF UP se mohou nechat 
testovat antigenními testy vždy ve středu a  ve čtvrtek 
na sousední přírodovědecké fakultě (6. patro, kontakt-
ní osoba: dagmar.petrzelova@upol.cz). Na testování je 
nutné si rezervovat termín. Informace k  testování jsou 
všem zasílány jedenkrát týdně. 

https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Pozvanky/2021/2021_03_Digital_Competition_Workshop_CZ.pdf
https://www.knihyleges.cz/temna-zakouti-legislativniho-procesu-priprava-vladnich-navrhu-zakonu-v-cr
https://www.knihyleges.cz/temna-zakouti-legislativniho-procesu-priprava-vladnich-navrhu-zakonu-v-cr
https://www.aspi.cz/static/website/pdf/jak_na_noveaspi_2019.pdf
https://ezdroje.upol.cz/prehled/zdroj.php?id=440
https://ezdroje.upol.cz/prehled/zdroj.php?id=442
https://ezdroje.upol.cz/prehled/obor.php?lang=cs&id=11
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PARTNERSTVÍ. Právnická fakulta získala za partnera 
největší nezávislou právnickou firmu ve střední Evropě, 
advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Zástupci obou 
stran v  polovině března podepsali Dohodu o  partner-
ství a vzájemné spolupráci. Strany tak písemně stvrdily 
zájem dlouhodobě spolupracovat při propojování zku-
šeností, znalostí, kontaktů a  vazeb mezi akademickou 
půdou a  prostředím advokátní kanceláře za účelem 
stálého zvyšování kvality vzdělávací činnosti na fakultě 
a zlepšování úrovně jejich absolventů. Předmětem spo-
lupráce bude například realizace praxí a stáží studentů, 
možnost bezplatné konzultace bakalářských, diplomo-
vých a disertačních prací, zapojení zaměstnanců kance-
láře do výuky, možnost dalšího vzdělávání zaměstnan-
ců kanceláře a jejich účast na odborných akcích fakulty 
nebo podpora studentské projektové činnosti.

FAKULTNÍ WEB. Pokud potřebujete provést změ-
nu, aktualizaci informací na fakultním webu – v  zálož-
kách, které pod vás spadají, prosím, obracejte se 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 fa-
kultní informace na webu.

KURZY. Právnická fakulta připravila na období letní-
ho semestru celkem 8 kurzů a seminářů pro odbornou 
veřejnost. Všechny se uskuteční online. Přehled kurzů, 
včetně odkazů na přihlašování, najdou zájemci na fa-
kultním webu v záložce Veřejnost. Pro další podrobnosti 
pak mohou kontaktovat Mgr. Michaelu Šrámkovou. Kur-
zů se mohou účastnit i zaměstnanci fakulty, pro ně jsou 
kurzy zdarma. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve stře-
du 28. dubna. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 
23. dubna.

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.

 � K ALE N DÁR IUM

5. duben konečný termín pro přihlašování do soutěže Římskoprávní Moot Court

11. duben konečný termín pro přihlašování do soutěže Czech Moot Court Competition 2021

22. duben konec lhůty pro podávání návrhů projektů u GA ČR

26.-28. duben veletrh pracovních příležitostí, ELSA Job Fair

27. duben mezinárodní workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií

30. duben workshop Project Management Methodologies and Practice for PhD students

https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
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 � PŘEDSTAVUJEME

Moje vizitka
Na fakultu jsem nastoupila 
v  březnu 2018. Má pracovní  
pozice má název referent 
pro oblast praxí. Najdete mě 
v budově B, v pracovně 1.30.

Moje první 
setkání s fakultou

Nastoupila jsem v  polovi-
ně  března, tedy do  rozběh-
lého semestru a  moje první 
setkání se studenty bylo ještě 
v únoru na workshopu práv-
ních klinik v  Koutech nad 
Desnou. Když jsem účastníky poslouchala, jak zapáleně 
přednášejí ostatním a co všechno ví, letělo mi hlavou – pa-
nebože, ti jsou tak chytří, co tady vlastně dělám…

Moje práce
Prací na fakultě se mi splnil sen – být učitelkou (v přene-
seném významu). Když jsem na fakultu nastoupila, moje 
starší dcera byla ve 3. ročníku na UPOL, takže studenti 
byli vlastně moje „adoptivní“ děti. Jejich úspěchy i starosti 
jsem prožívala dvakrát – doma i v práci. Studentům se sna-
žím vytvářet příjemné pracovní prostředí. Věta typu „Ano, 
mami.“ přijde časem (naučí se ji všichni, do života se velmi 
hodí). Také se naučí, že nesmí projít kolem poradny, aniž 
by na „Říhovou“ ťukli. Obrovskou výhodou je fantastický 
kolektiv kolegyň a kolegů, do kterého jsem byla vpuštěna 
a ochota podat pomocnou ruku, když je to třeba. Také se 
mi líbí rozmanitost mé práce, každý klient je jiný, a ta ener-
gie a životní jiskra, kterou studenti mají.

STUDENTI JSOU MOJE ADOPTIVNÍ
DĚTI, ČASTO SE SMĚJEME
Tři roky pracuje pod hlavičkou Centra pro klinické právní vzdělávání. Jejím úkolem je zajišťovat chod klinik, 
především pak Studentské právní poradny. Je často tím, s kým klienti poradny mluví jako první. Tím, na 
koho se mohou studenti spolehnout a obrátit s jakýmkoliv problémem. Seznamte se – Irena Říhová.

Můj vztah k právu
Když vidím, co vše se stu-
denti musí naučit, ty bichle 
a  drobounké písmo, tak je 
velmi obdivuji. Všechny.

Moje 
pracovní radosti

Studenti v  poradně jsou 
jako mé děti. Společně se 
hodně nasmějeme. Nejvíc 
vzpomínám, jak si mě ze 
začátku studenti oťukávali. 
Vždy vybrali ze svého stře-
du nějakou „oběť“, která šla 
vyzvídat. Například přišli 

s otázkou typu „Paní Říhová, a když mě bolí tady za krkem, 
nevíte, co by to mohlo být?“. To jsem si pak připadala, že 
mám aspoň 150 let.

Můj volný čas
Neumím moc odpočívat a vidina víkendu, kdy bych se-
děla pouze doma, mě děsí. Miluju přírodu a hory. Takže 
turistika, lyžování, běžky, bruslení, kolo, koloběžka, inli-
ne brusle, voda – kánoe i moře. Kromě toho se snažím 
běhat a cvičit, doma i ve fitku. Myslím, že člověk by měl 
umět všechno, alespoň trochu. Zatím se ale neotužuji, 
i když, kdo ví. 

Moje životní motto
Když ti někdo řekne, že to nejde, tak to znamená, že on to 
nedokázal, ale ty můžeš.

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 3/2021


