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NADĚŽDA ŠIŠKOVÁ A LENKA HOLÁ PŘEVZALY CENU ZA PŘÍNOS
PRO ROZVOJ PRÁVNICKÉ FAKULTY
Cena Miroslava Liberdy udělovaná za mimořádný počin,
dlouhodobý přínos pro rozvoj právnické fakulty a za
šíření jejího dobrého jméno má dvě nové laureátky. Děkan Václav Stehlík ocenil za rok 2020 Naděždu Šiškovou
z katedry mezinárodního a evropského práva a Lenku
Holou z katedry politologie a společenských věd. Diplomy jim předal na zasedání Vědecké rady PF UP.
Cena Miroslava Liberdy, která nese jméno prvního děkana obnovené právnické fakulty, je udělována od
roku 2017. Návrh na ocenění může podávat každý
zaměstnanec přímo děkanovi, který o ceně rozhodne.
„Vybíral jsem z pěti navržených osobností, z nichž jsem
vybral dvě kolegyně – Naděždu Šiškovou a Lenku Holou. Obě odvedly pro fakultu obrovský kus práce,“ uvedl
Václav Stehlík, děkan PF UP.
Představení laureátek a předání diplomů bylo součástí
online zasedání vědecké rady. Naděždě Šiškové děkan
gratuloval na dálku, Lenka Holá si přišla pro cenu osobně do pracovny děkana. „Jsem velice rád, že obě působíte právě u nás. Cena má být poděkováním za to, co jste
pro fakultu udělaly a děláte. Přeji vám hodně sil, zdraví
a energie do další práce,“ pogratuloval laureátkám před
členy vědecké rady děkan.
Naděžda Šišková, uznávaná odbornice na evropské právo, pracuje na fakultě již šestadvacet let. Po svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského
práva, v jejímž čele stála téměř dvacet let. V současnosti
vede Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva na PF UP. „Ceny si velice vážím nejen jako
osobního ocenění, ale také s ohledem na to, že nese
jméno našeho prvního děkana. Docenta Liberdu jsem

osobně znala, v každém zaměstnanci viděl jeho potenciál, dokázal ho podpořit a rozvíjet. Tato cena je skvělou
připomínkou jeho odkazu. Myslím, že by byl velice potěšen, kdyby viděl, jakým směrem se fakulta ubírá, jak
se jí daří, že tu panuje atmosféra spolupráce a přátelství.
Chci poděkovat vedení za nastavený směr a všem, kteří
ji podporují a přispívají k jejímu rozvoji,“ řekla Naděžda
Šišková.
Lenka Holá působí na katedře politologie a společenských věd PF UP osmým rokem. Dlouhodobě se věnuje
mimosoudnímu řešení sporů. „Cenu Miroslava Liberdy
přijímám s úctou a pokorou. Je pro mě potvrzením, že
cesta mimosoudních metod, kterou jsem si před lety
zvolila, byla správná. Je také oceněním odvahy vedení
fakulty, když mě v roce 2013 do výuky studentů práva přijímalo. A současně symbolem moderních trendů
a mezioborové spolupráce na právnické fakultě olomoucké univerzity podporovaných. Je pro mne závazkem do další tvořivé práce, na kterou se moc těším,“ reagovala Lenka Holá.
Cenu Miroslava Liberdy udělila právnická fakulta zatím
čtyřem osobnostem. Prvními laureáty se v roce 2017
stali Ondrej Hamuľák a Martin Faix, oba z katedry evropského a mezinárodního práva, společně s vojenským
analytikem Otakarem Foltýnem. V roce 2019 děkanka
Zdenka Papoušková ocenila Lucii Madleňákovou z katedry správního práva a finančního práva za vytvoření
koncepce a realizaci soutěže Mezinárodní středoškolský
Moot Court.
Cenu Miroslava Liberdy mohou získat každoročně až tři
osobnosti.

DIPLOMY. Děkan Václav Stehlík předal laureátkám diplomy na zasedání Vědecké rady PF UP. 
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STRANA 2

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Cena Miroslav Liberdy

Cena Miroslav Liberdy

za rok 2020

za rok 2020

Patří mezi vůbec první
pedagogy, kteří na obnovené právnické fakultě
počátkem 90. let začali
působit. Po svém nástupu zakládala katedru
mezinárodního a evropského práva, kterou vedla
téměř dvacet let.
V
letech
2007-2009
byla proděkankou pro
mezinárodní vztahy, od roku 2015 je vedoucí Jean
Monnet Centre of Excellence v oboru evropského
práva.
Přes dvacet let je členkou Vědecké rady PF UP. Je
garantkou studijního programu Evropská studia se
zaměřením na evropské právo.
Předsedá
České
asociaci
pro
evropská
studia, je členkou Americké asociace pro
moderní evropská studia, Společnosti pro
mezinárodní právo, poradní skupiny nositelů
Jean Monnet Chair. Byla hodnotitelkou řady
mezinárodních projektů – např. Horizont 2020
(2015, 1018, 1019), 6. Rámcového programu,
7. Rámcového programu.
Je autorkou více než 130 publikací vydaných v ČR
a zahraničí. Čtyřikrát převzala Čestné uznání rektora UP
pro autory monografií. Pro fakultu získala řadu projektů,
včetně mezinárodních, a několikrát vedla mezinárodní
výzkumné týmy.

Působí na katedře politologie a společenských věd
PF UP. Více jak dvacet let se
věnuje
mimosoudnímu
řešení sporů, a to jak
z perspektivy akademické,
tak praktické.
Od svého nástupu na
fakultu zavedla několik
nových předmětů jako
Mimosoudní
řešení
sporů, Řešení konfliktů a mediace či Vyjednávání.
Připravena k otevření je Mediační klinika.
Je členkou Akademického senátu PF UP.
Je také aktivní v oblasti vědecké. Je řešitelkou nebo
spoluřešitelkou grantových projektů, autorkou řady
odborných publikací. Dvakrát získala Čestné uznání
rektora UP pro autory monografií. Je zakladatelkou
a hlavní organizátorkou mezinárodní vědecké
konference zaměřené na mediaci.
Má dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilních
i trestních sporech.
Je zakládající členkou Asociace mediátorů ČR,
členkou Pracovní skupiny pro mediaci Ministerstva
spravedlnosti ČR.
V roce 2019 byla uvedena do Síně slávy za zásluhy
o rozvoj mediace u nás.

Je zakladatelkou a šéfredaktoru časopisu European
Studies – The Review of European Law, Economics
and Politics, který je zařazen do databáze Scopus.
UP ji v roce 2017 ocenila bronzovou medailí Za zásluhy
o rozvoj UP.
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 SLOVO DĚKANA
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
vážené studentky a vážení studenti,
dovolte mi, abych vás krátce pozdravil v posledním předprázdninovém zPRÁVOdaji.
Jsem velmi rád, že se podařilo bez problémů zvládnout letní semestr, a to i přes nutnost
distanční výuky. Věřme, že na podzim bude situace lepší a naše fakulta bude
moct po dlouhé době ožít a vrátit se do lepšího režimu.
Jistou první vlaštovkou bylo letní zkouškové období, které již částečně
mohlo proběhnout na fakultě, včetně státních závěrečných zkoušek.
Taktéž se v červnu mohly uskutečnit slavnostní promoce absolventů;
další běh je naplánován na červenec.
Přes léto fakulta úplně neusne. Čeká nás vybudování bezbariérového
vstupu na budovu A, což by však nemělo zásadně omezit provoz této
budovy. Dále by měla být zahájena rekonstrukce prostoru po staré
knihovně, kde vzniknou nové výukové a kancelářské prostory. Velmi
významné je to, že si v září připomeneme třicáté výročí nástupu prvního ročníku na naši fakultu. Konečně věřím, že se v této souvislosti
bude moct uskutečnit i slavnostní otevření nové knihovny a studovny.
Tedy máme se na co těšit.
Na tomto místě vám všem chci poděkovat za veškeré úsilí spojené s výukou a zkoušením či provozem a fungováním
fakulty. Dovolte, abych nám všem popřál klidné léto, pokud možno, spojené se zaslouženým odpočinkem, a těším
se na viděnou v září na fakultě.
Václav Stehlík,

děkan PF UP v Olomouci
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 STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI
KVALIFIKAČNÍ PRÁCE. Na úřední desce byla zveřejněna novelizovaná vnitřní norma Náležitosti kvalifikačních prací na PF UP (PF-B-21/06). Nová pravidla se
uplatní na práce odevzdávané od 1. července 2021.
KDY NA STUDIJNÍ. Na dobu letních prázdnin upravuje studijní oddělení úřední hodiny. Referentky budou studentům k dispozici v pondělí a středu, vždy
od 9:00-11:00. Zcela zavřeno pak bude 14. července
a 26.- 31. srpna.
TIP NA ZÁŘÍ. Navzdory epidemii koronaviru se ji podařilo uspořádat vloni a letos by tomu nemělo být jinak. Je tu další ročník tradiční Školy lidských práv. Konat se bude 12. až 18. září 2021 v Náměšti nad Oslavou.
Zúčastnit se mohou studenti ze všech ročníků všech
právnických fakult v ČR i na Slovensku. Veškeré podrobnosti, včetně přihlašovacího formuláře, najdete
na webu letní školy. Přihlašovat se lze do 11. července.
ELSA. Studentský spolek ELSA Olomouc si na konci června volil vedení na akademický rok 2021/2022.
Křeslo prezidenta obhájila Tereza Gajová, tajemnicí
byla zvolena Karolína Martikánová, pokladníkem bude
Jana Pajurková, VP pro marketing Vojtěch Hudec, VP
pro akademické aktivity Barbora Polzerová, VP pro semináře a konference Matěj Šverma a VP pro STEP Luboš Ruda. V kontrolní a revizní komisi zasednou Gabriela Balská, Karolína Macháčková a Vojtěch Kalmár.

MOBILNÍ APLIKACE. Online kurzy Nostis budou nově
dostupné i offline v telefonech. Spolek Nugis Finem vyvinul mobilní aplikace pro iOS i Android, díky nimž již
teď bude možné studovat skutečně kdykoli a kdekoli.
V mobilní aplikaci jsou dostupné všechny online kurzy,
které naleznete na Nostisu - včetně 7 online kurzů, na
kterých se podíleli pedagogové naší fakulty. Offline přístup ovšem není jediným zlepšením oproti webové verzi. Více informací se můžete dozvědět v tomto článku,
který obsahuje i odkazy pro stažení obou aplikací.

TOP DIPLOMOVÉ PRÁCE. Jestli jsi dopsal diplomovou
práci zabývající se problematikou životního prostředí,
přihlas se do celostátní soutěže Czech Envi Thesis. Zapojit se může každý, kdo od října 2020 úspěšně obhájil (nebo do konce září 2021 obhájí) svou bakalářskou
nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. A proč se přihlásit? Autor(ka) nejlepší práce si odnese 30 000 korun
a hlavně ukáže svoji práci ostatním, získá zpětnou vazbu a nové impulsy do budoucna. Přihlášky lze podávat
do 30. září 2021.

 VĚDECKÁ A TVŮRČÍ ČINNOST
SVOČ. Právnická fakulta vybrala studenty, kteří ji budou reprezentovat v česko-slovenském kole soutěže
ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ).
Tři posluchači magisterského programu a čtyři doktorandi vzešli z fakultního kola tradiční soutěže.
Mezinárodní finále se uskuteční v září na Právnické
fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Zprávu
o fakultním kole a podrobné výsledky najdete na
Žurnále online.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE. Odborníci z právnické
fakulty jsou v týmu, který bude analyzovat válečné
zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na Ukrajině. A to díky grantu, který získali spolu s kolegy ze
Slovenska, Polska a Ukrajiny od Mezinárodního visegrádského fondu. Hlavním řešitelem projektu je slovenská nevládní organizace Platform for Peace and
Humanity. Členy mezinárodního týmu jsou doc. JUDr.
Ondřej Svaček, LL.M. ,Ph.D. z katedry mezinárodního
a evropského práva a doktorand Mgr. Jakub Spáčil.
Podrobněji o projektu informoval Žurnál online.
VELKÝ KOMENTÁŘ. Nakladatelství C. H. Beck přichází s prvním svazkem nového komentáře k občanskému zákoníku – Občanský zákoník § 2716-2893. Velký
komentář, který doplňuje jeho dosavadní produkci
v tomto segmentu. Komentář ideově navazuje na dosud vyšlé svazky velkého komentáře vydávaného do
roku 2018 v nakladatelství Leges (z nichž dva byly oceněny jako nejlepší právnická publikace roku). Pod vedením autorské dvojice doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M.
Ph.D. a doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., oba z katedry soukromého práva a civilního procesu, vznikl komentář
důležitých institutů – pojistné smlouvy, společnosti
a tiché společnosti. Velmi detailně a v mnoha ohledech nově jsou rozebrány i závazky z jednostranných
právních jednání – veřejný příslib a slib odškodnění.
Poprvé v novodobých českých podmínkách se zde odhaluje povaha slibu odškodnění jako tzv. záruky (garance); proto je tomuto komentáři předřazen i obecný
výklad o záruce. Více zde.
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PRÁVNÍ PSANÍ. V Nugis Finem Publishing vychází
další kniha. Jedná se o překlad knihy amerického profesora právního psaní Bryana A. Garnera. Na českém
překladu a adaptaci se podílely mimo jiné také Mgr.
Adéla Valentová a Mgr. Terezie Königová, obě z katedry jazyků PF UP. Jde o první knihu na českém trhu,
která systematicky rozebírá psaní jednotlivých druhů
právních textů – od žalob a rozhodnutí přes analýzy
a odborné články až po smlouvy a zákony. Ve své knize nabízí bezmála padesát zásad psaní právních textů
doplněných o praktická cvičení. Kniha vychází 1. července, v nejbližších dnech ji bude možné objednat na
e-shopu Nugis Finem Publishing.
NOVÁ UČEBNICE. Nakladatelství C. H. Beck vydalo
v prestižní ediční řadě Academia Iuris novou učebnici správního práva procesního. Jejími autory jsou doc.
JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (vedoucí autorského
kolektivu), JUDr. Tomáš Grygar, doc. JUDr. Olga Pouperová a JUDr. Martin Škurek, Ph.D., všichni z katedry
správního práva a finančního práva PF UP. Publikace
přináší komplexní výklad správního práva procesního,
a to jak jeho teoretických východisek, tak především
platné a účinné právní úpravy obsažené ve správním
řádu jakožto obecném správním procesním předpisu. Pozornost je přitom věnována nejen správnímu
řízení, ale také postupům při vydávání opatření obecné povahy a uzavírání veřejnoprávních smluv. Vedle
toho učebnice přibližuje rovněž správní řízení podle
zvláštních zákonů, konkrétně zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o vyvlastnění. Kniha obsahuje bohatý poznámkový aparát čítající
přes 2000 poznámek pod čarou a každou ze šestnácti
kapitol uvozuje výběr použité literatury. Publikace je
díky podrobnosti výkladu vhodná nejen pro studenty
právnických fakult a její absolventy připravující se na
profesní zkoušky, ale své využití najde rovněž v praxi
advokátů, soudců nebo pracovníků správních úřadů.
Více na stránkách nakladatelství.
Z ODBORNÉHO TISKU. Akademici a doktorandi byli
v posledních týdnech opět vidět v právnických periodikách. V tabulce přinášíme výsledky červnového
monitoringu. Vzhledem k tomu, že není v našich možnostech postihnout celou škálu mediálních výstupů,
budeme rádi, pokud nás na své odborné články sami
upozorníte. Informace po vzoru tabulky, prosím, pište
na daniel.pospisil@upol.cz nebo přímo do sdíleného
dokumentu.

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
Pracovní povinnost a peněžní
Právo a rodina
náhrada pro studenty
číslo 3/2021, od str. 5
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
Věk práv? Lidské povinnosti
ve světle Kantovy filozofie.

Právník,
číslo 7/2021, od str. 525

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.
Ukončení společného
Rodinné listy,
soužití rodičů nezletilých dětí
číslo 3/2021, od str. 5
JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
K propouštění
Bulletin advokacie,
odborných funkcionářů
číslo 6/2021, od str. 47
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Postavení poškozených
Státní zastupitelství,
ve zkrácených formách
číslo 3/2021, od str. 8
trestního řízení
JUDr. Arbër Balliu
Postoupení pohledávky
Právní rozhledy,
v rozporu se smluvním zákazem číslo 11/2021, od str. 381
JUDr. et Mgr. Zdeněk Kopečný
Se sexuálním zneužíváním dětí
je spojená řada mýtů

Český rozhlas Olomouc,
1. června

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.
Náhrada škod
za protikoronavirová opatření

iRozhlas.cz
17. června

 RŮZNÉ
ZNAČENÍ UČEBEN. Díky dostavbě budovy B získala fakulta čtyři nové učebny. V novém centrálním křídle v 1.
podlaží jde o počítačovou učebnu (kapacita 24 míst),
ve 2. podlaží jde o multimediální učebnu za květinovou
stěnou (30 míst) a malou učebnu u terasy (16 míst). Nová
je také učebna při Studentské právní poradně (20 míst).
Do všech nových učeben již bude rozvrhována výuka
pro zimní semestr. V souvislosti s novými učebnami a se
snahou sjednotit a zpřehlednit značení učeben vedení fakulty přistoupilo od 1. září 2021 k „přejmenování“
všech učeben. O systému značení vedení fakulty informovalo zaměstnance a studenty hromadným e-mailem,
studenti najdou přehled také na e-nástěnce. Současně
s touto změnou bude orientační systém fakulty pracovat nově s podlažími (místo dosavadních pater). Do začátku semestru bude nový orientační systém na fakultě
instalován, tak aby byl přechod k novinkám co nejjednodušší. Nové pracovny a učebny navíc vzniknou také
díky rekonstrukci prostor po staré knihovně. Ty zatím
v přehledu nejsou, o jejich značení bude vedení fakulty
včas informovat.
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VNITŘNÍ PŘEDPISY. Dne 1. června nabyly účinnosti tyto
vnitřní předpisy PF UP – Jednací řád Vědecké rady PF UP
v Olomouci, Vnitřní předpis, kterým se mění Jednací řád
Akademického senátu PF UP v Olomouci PF-A-17/02. Nové
předpisy a také nové úplné znění Jednacího řádu Akademického senátu PF UP v Olomouci najdete na úřední
desce fakulty.
KYTICE PRO DOKTORKU HORÁKOVOU. Zástupci vedení právnické fakulty a univerzity uctili památku doktorky
Milady Horákové, oběti justiční vraždy jednoho z nejznámějších politických procesů v komunistickém Československu. K Památníku tří odbojů, který stojí mezi budovami fakulty, položili kytici. Na jedné z budov fakulty pak
visel transparent s fotografií této české právničky a političky s nápisem Zavražděna komunisty. Vloni právnická
fakulta pojmenovala po Miladě Horákové svou novou
knihovnu. Poprava Horákové byla vykonána na dvoře
pankrácké věznice 27. června 1950.

ho práva, a studentky Eva Horňáková a Petra Nováčková.
PRÁVNÍK ZE STŘEDNÍ. Celkem 24 studentů středních
škol se přihlásilo do premiérového ročníku soutěže
Právník ze střední, kterou vyhlásila PF UP. Cílem soutěže je rozvoj právní gramotnosti středoškolských studentů; soutěž má napomoci ke zlepšení jejich právních
znalostí, komunikačních a argumentačních dovedností. Soutěž má dále za cíl motivovat studenty středních
škol k právnímu vzdělání a k rozvoji zájmu o právní
obor jako takový. Soutěž je založena na řešení konkrétní právní situace s nutností právní argumentace. Soutěžící obdrželi zpětnou vazbu na svůj písemný i mluvený projev. O konečném vítězi rozhodlo ústní kolo.
Porotu ve složení JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr.
Maxim Tomoszek, Ph.D., Mgr. Daniel Pospíšil a Mgr.
Radka Zálešáková nejvíce zaujal výkon znojemského
gymnazisty Jakuba Kroutila, 2. místo obsadila Daniela Tůmová, studentka Gymnázia a Letecké střední odborné školy v Moravské Třebové, 3. příčku vybojovala
Karolína Pěšalová z Gymnázia Kladno. Ostatním účastníkům porota udělila čestné 4. místo.
LETNÍ PROVOZ. V období letních prázdnin dojde opět
k omezení přístupu do budov PF UP. Od 1. července do
27. srpna budou budovy, včetně studovny, otevřeny
v pracovní dny v čase od 7:30 do 16:00. Pokladna – podatelna pak bude otevřena vždy v pondělí, středu a pátek od 9:30 do 12:00. Knihovna PF UP bude studentům
a zaměstnancům k dispozici každý pracovní den 9:0014:00. Kompletní informace najdete zde.

ABSOLVENTI PRVNÍMU DĚKANOVI. Přes sto třicet tisíc
korun. Tolik se již podařilo získat na vytvoření pamětní
desky Miroslava Liberdy, prvního děkana obnovené právnické fakulty, která má letos ozdobit její interiér. K dotažení nápadu absolventů prvních ročníků obnovené fakulty však ještě necelých sto tisíc korun chybí. Na umělecké
dílo, které bude poctou prvnímu děkanovi, přispívají absolventi, partneři a příznivci fakulty. Přispět lze libovolnou částkou. Přispívat mohou jak fyzické, tak právnické
osoby. Stačí vyplnit jednoduchý formulář. O aktivitě absolventů se dočtete více na Žurnále online.

FAKULTNÍ WEB. Pokud potřebujete provést změnu, aktualizaci informací na fakultním webu – v záložkách,
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 fakultní
informace na webu.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zpravodaje vyjde až po letních prázdninách na začátku nového akademického
CENA REKTORA PRO DOBROVOLNÍKY. Doučování dětí, roku 2021/2022, a to ve středu 29. září. Uzávěrka pro
výpomoc ve zdravotnických a sociálních zařízeních, or- příjem textů bude v pátek 24. září.
ganizace kulturních či sportovních akcí nebo třeba boj
MÁTE NOVINKU, KTERÁ BY
s dezinformacemi. To jsou činnosti, kterým se studenti
V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI NEMĚLA CHYBĚT?
a zaměstnanci Univerzity Palackého věnují vedle svých
POŘÁDÁTE AKCI, O KTERÉ BY MĚLA
běžných povinností. Univerzita si svých dobrovolníků váží
AKADEMICKÁ
OBEC PF UP A VEŘEJNOST VĚDĚT?
a již popáté ocení jejich práci Cenami rektora. Pokud víte
PODÍLÍTE
SE NA NĚČEM ZAJÍMAVÉM?
o vhodném kandidátovi na tuto cenu, neváhejte a nomiDEJTE NÁM VĚDĚT!
nujte jej. Kandidáty je možné navrhovat do 20. srpna, a to
PIŠTE, VOLEJTE NEBO PŘIJĎTE
prostřednictvím elektronického formuláře. K předání cen
DO KANCELÁŘE ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
dojde o měsíc později v rámci akce MEET UP. Vloni cenu
A
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (BUDOVA A, 1. PATRO).
z PF UP získali Mgr. Leona Černá z katedry jazyků, JUDr.
TEXTOVÁ UZÁVĚRKA JE VŽDY V TÝDNU
Martin Škurek, Ph.D. z katedry správního práva a finančníPŘED TERMÍNEM VYDÁNÍ, V PÁTEK V 9.00.
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PŘEDSTAVUJEME

JSEM RÁDA ZA PESTROU PRÁCI

A MOŽNOST KREATIVITY
Mezi zaměstnanci patří k nováčkům. Nová je pro
fakultu i její pracovní pozice. Po prvním roce na
místě referenta pro strategii, organizaci a řízení
má už ale jasno: „Jsem tady moc ráda.“ Seznamte
se – Aneta Křížová.

Moje vizitka

Na fakultu jsem nastoupila začátkem května minulého
roku. Pracuji na pozici referenta pro strategii, organizaci
a řízení. Navštívit mě můžete v budově B, v kanceláři 3.10.

Moje první setkání s fakultou

Při výběrovém řízení, kterým jsem prošla, a tak jsem zde,
mezi vámi a nutno dodat, že jsem tady moc ráda.

Moje práce

V náplni práce mám různorodé činnosti (od přípravy strategických dokumentů a norem, přes HR, adaptační proces nových zaměstnanců atd.), za což jsem moc ráda, protože potřebuji pestrost, kreativitu a určitou energii, které se mi tady
rozhodně dostává. Setkávám se s činnostmi, které jsou pro
mě známé, ale i neznámé, což je fajn, protože se ráda učím
novým věcem a posunuji tak svoje schopnosti někam dále.

Můj vztah k právu

Předmět právo jsem měla na vysoké škole asi ve dvou semestrech, a ještě dnes si pamatuji, jak jsem se u něj potila.
Tento předmět nepatřil úplně mezi mé favority, ale člověk
nikdy neví, kam ho osud zavane, a tradá, najednou pracuji na
právnické fakultě.

Můj fotbalový tip

Kdysi dávno za časů Rosického, Kollera, Baroše, Poborského
a dalších jsem fotbal sledovala, dnes už ne, ale snažím se
mít přehled, takže si vždy přečtu, s kým naši hrají a jak dopadli, ať jsem v obraze. A kdo bude ve finále? Samozřejmě
Češi a třeba Španělsko.

Můj volný čas

Ve volném čase, tedy pokud to zrovna jde, tak ráda jezdím na koncerty. Zbožňuji totiž atmosféru velkých koncertů. Byla jsem na Metallice, Guns n Roses, Iron maiden,
Rammstein…, ale třeba i Britney Spears, Backstreet boys,
ale miluji i festivaly 90tek, nevynechám ani koncerty mých
tuzemských oblíbenců jako Citron, Maruška Rottrová, Čechomor, Tublatanka a mnohé další. Dále trénuji závodní
krasobruslaře, kde mám na starosti balet a kondiční gymnastiku, ráda chodím do přírody, na túry, sportuji, navštěvuji galerie, od dětství sleduji závody Formule 1, ráda se
směji, ať už je to s kýmkoliv, miluji seriál Gilmorova děvčata, zajímá mě ale i alternativní medicína, ezoterika a mnoho a mnoho dalšího.

Moje oblíbené jídlo

Jídlo je moje radost, proto se vždy snažím jíst takové jídlo,
které mi radost skutečně udělá. Musí být barevné, pestré
a chutné samozřejmě. Mezi moje nejoblíbenější patří avokádo, prosciutto, kozí sýr, řecké olivy, sušená rajčata, lanýže a italské pokrmy vůbec. S chutí si dám i domácí uzené,
jitrnici, škvarky, tlačenku, ale potřebuji k životu i zákusky,
bez poctivých zákusků a dortíků to u mě nejde.

