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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NOMINACÍ 
NA ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Děkan právnické fakulty vyzývá akademickou obec k podávání nominací na Čestného uznání děkana za vzdělávací 
činnost za rok 2022. Konečný termín pro podávání návrhů je 7. prosince. 

Čestné uznání může být uděleno za dlouhodobou excelentní vzdělávací činnost, jakož i za výjimečný jednorázový 
počin v rámci vzdělávací činnosti fakulty – ojedinělá přednáška, seminář, workshop a podobně. Ocenění může  
zohledňovat i zpracování publikace se vzdělávacím účelem, či metodiku vedení výuky. 

Vnitřní norma, která upravuje podmínky udělování čestného uznání, je zveřejněna na úřední desce PF UP.

Kdo může nominovat?
Nominaci kandidáta na čestné uznání může podat člen akademické obce fakulty, tedy kdokoli ze studentů a akade-
mických pracovníků. 

Jak sepsat nominaci?
Obsahovat musí jméno a příjmení kandidáta a uvedení důvodů pro udělení ocenění. 

Komu nominaci doručit?
Sepsanou nominaci je nutné doručit děkanovi právnické fakulty, ideálně formou e-mailu, poštou nebo osobním pře-
dáním prostřednictvím oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční podpory PF UP (E: eva.hrudnikova@
upol.cz, T: 585 637 507).

Přečtěte si na Žurnálu online
 » Plastika pro knihovnu právnické fakulty bude připomínat hodnoty nabyté po roce 1989

 » Workshop řešil užití moderních technologií ve výuce a unijní právní praxi

 » Nově vzniklá Asociace právnických fakult požaduje navýšení výdajů pro vysoké školy
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https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FPF-B-20-6-%C4%8Destn%C3%A9_uzn%C3%A1n%C3%AD_d%C4%9Bkana.pdf
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/plastika-pro-knihovnu-pravnicke-fakulty-bude-pripominat-hodnoty-nabyte-po-roce-1989
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/workshop-resil-uziti-modernich-technologii-ve-vyuce-a-unijni-pravni-praxi
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/nove-vznikla-asociace-pravnickych-fakult-pozaduje-navyseni-vydaju-pro-vysoke-skoly


S T R A N A  2

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Univerzity Palackého v Olomouci

PF.UPOL.CZ
@PRAVNICKA.FAKULTA.UP

PF_UPOL
PF_UPOL

Zahraniční záležitosti
 » Právnická fakulta má novou webovou stránku v anglickém jazyce, určenou především zájemcům o studium ze 

zahraničí. Na její tvorbě se podílelo zahraniční oddělení a oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční 
podpory. Najdete ji zde.

 » Zahraniční oddělení upozorňuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus 
plus na akademický rok 2023/2024. Přihlášky lze podat prostřednictvím stránky mobility.upol.cz (přihlášení po-
mocí uživatelského jména i hesla stejně jako do Portálu UP).

Z akademického senátu
 » Akademický senát PF UP na svém listopadovém zasedání souhlasil se jmenováním JUDr. Petra Angyalossyho, 

Ph.D., předsedy Nejvyššího soudu, členem Vědecké rady PF UP. Návrh na jmenování předložil senátorům děkan 
Václav Stehlík. Petr Angyalossy, odborník na trestní právo, se stane členem Vědecké rady PF UP od 1. prosince.

Vědecká a tvůrčí činnost
 » Rektor UP vyhlásil 14. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je pod-

pora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z 
prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního 
programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Přihlášky se podávají pouze elektronic-
kým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP do 16. ledna 2023 do 16:00 hod. Více na webu UP v záložce 
Studenti.

 » Rektor UP každoročně oceňuje čestným uznáním autory odborných knih. Na základě doporučení komise se v letoš-
ní soutěži dostane ocenění 45 autorům. Celkem bude oceněno 40 odborných knih ve struktuře 2 knihy z přírodních 
věd, 6 z lékařských a zdravotních věd, 14 z humanitních oborů a umění a 18 ze společenských věd. Slavnostní předá-
ní ocenění se uskuteční během Akademického týdne UP v roce 2023. Pro cenu si půjdou i tři odborníci z právnické 
fakulty – doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. (Správní soudnictví), JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. (Veřejné užívání a jeho 
předmět) a JUDr. PhDr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské). Kompletní 
výsledky soutěže zde.

 » Právnická fakulta má nového docenta. Dne 1. listopadu byl jmenován docentem Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D.  
z katedry ústavního práva.

https://studylaw.upol.cz
https://mobility.upol.cz
http://obd.upol.cz
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyhlaseni-14-rocniku-studentske-grantove-souteze-na-up
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyhlaseni-14-rocniku-studentske-grantove-souteze-na-up
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/AKTUALITY_2022/vysledky_2022_soutez_Cestne_uznani_rektora_autorum_odb_knih.pdf
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Máte novinku, která by v příštím zpravodaji neměla chybět? Dejte nám vědět. Pište (eva.hrudnikova@upol.cz), 
volejte (585 637 507) 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. Příští vydání 21. prosince 2022.

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 | editor: Mgr. Eva Hrudníková | E: komunikace.pf@upol.cz, T: 585 637 507 | vydání 9/2022

Různé
 » Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo při PF UP (CIHOL) pořádalo kulatý stůl Mezinárodní 

sankce v kontextu ruské agrese. Nad společným tématem se sešlo pět hostů: Otakar Foltýn, náčelník Vojenské 
policie a člen CIHOL, Magdaléna Plevová, právní expertka z Finančního analytického úřadu, Karel Svoboda, od-
borník na politickou ekonomii, Michael Romancov, odborník na geopolitiku, a Petr Stejskal, právník z katedry 
mezinárodního a evropského práva PF UP a člen CIHOL. Pokud vás zajímá, k čemu sankce slouží, jak se aplikují a 
jak působí na Rusko, pusťte si záznam diskuse.

 » Zveme vás na další túru českou judikaturou. Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. a JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., oba 
z katedry soukromého práva a civilního procesu, připravili listopadový díl svého podcastu Judikatúra na téma 
Střet zájmů při zastupování. Všechny díly si můžete pustit zde.

Očekávané události
2. prosince | Den otevřených dveří UP | 8:00-13:00 | PF UP
Kontaktní den otevřených dveří se uskuteční po třech letech. Akce je určena zájemcům o studium. Program zde.

2. prosince | Jak umírá demokracie ve střední Evropě | 9:00-11:30 | budova A, zasedací místnost
Zaměstnanci a studenti katedry ústavního práva zvou na workshop, na němž představí výsledky svého bádání o stavu 
demokracie v zemích V4.

6. prosince | Novela zákoníku práce | 9:00–12:30 hod | online
Webinář pro odbornou veřejnost, lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. 

7. prosince | konečný termín pro podávání nominací na Čestného uznání děkana PF UP v Olomouci 
 za vzdělávací činnost za rok 2022

7. prosince | Právníkem u Policie ČR | 18:15-19:45 | MS2
Workshop pro studenty PF UP. Více informací, včetně přihlašování, ve facebookové události.

9. prosince | Nové znalecké právo pro advokáty | 13:00-15:30 | online
Webinář pro odbornou veřejnost, lektor JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.

12. prosince | zasedání Vědecké rady PF UP | od 14:00

12. prosince | Vernisáž obrazů Michala Ožibka | 15:30 | předsálí auly
Vernisáž bude zahájena přednáškou kurátorky Mgr. Barbory Kundračíkové, Ph.D. z Muzea umění Olomouc na téma 
Umění ve veřejném prostoru.

12. prosince | Vánoční setkání zaměstnanců PF UP | od 17:00 | předsálí auly
Vedení fakulty zve všechny zaměstnance na neformální setkání u rautu.

16. prosince | Aktuální změny v úpravě ochrany spotřebitele | | 9:00–12:30 hod | online
Webinář pro odbornou veřejnost, lektor doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

16. prosince | Kurz k opakování na obecnou část vstupní zkoušky pro znalce | 13:00-15:30 | online
Webinář pro odbornou veřejnost, lektor JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.

https://youtu.be/V4KiTTtWZsk
https://pravo21.cz/podcasty-podrubriky/judikatura
https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri
https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri
https://www.pf.upol.cz/studujte-u-nas/den-otevrenych-dveri
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.facebook.com/events/3209777902607811/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3209777902607811/?ref=newsfeed
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592
https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592

