
Zápis ze zasedání  Vědecké rady Právnické fakulty UP 

v Olomouci ze dne 24. 11. 2020  

( on-line na platformě ZOOM ) 

___________________________________________________________________________ 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D., JUDr. 

Eduard Bárány, DrSc., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, prof. JUDr. Vladimír Sládeček, dr. h. c., JUDr. 

Josef Baxa, doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., doc. PhDr. 

Vlastimil Fiala, CSc., prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prof. 

JUDr. Eduard Vlček, CSc. 

 
 
Program jednání: 

1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání  

2) Projednání Strategického záměru PF UP na období 2021 – 2030  

3)  Projednání plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2021  

4) Schválení člena oborové rady DSP (doc. Kohajda)  

5) Schválení člena oborové rady DSP (dr. Faix)  

6) Schválení nehabilitovaného školitele v DSP (dr. Podrazil), projednání osob vybraných 

dalších nehabilitovaných školitelů v DSP (dr. Malacka, dr. Hamuľáková, dr. Šínová)  

7) Schválení člena v komisích pro účely zkoušení u státních rigorózních zkoušek  a 

obhajob rigorózních prací (Mgr. Horáková)  

8) Různé  

9) Ukončení VR PF UP 

 

Jednání zasedání VR PF UP, které proběhlo na platformě ZOOM on-line, zahájil děkan Stehlík. 

Přivítal přítomné členy, provedl kontrolu prezenční listiny a sdělil, že VR PF UP je 

usnášeníschopná (23 členů VR PF UP z celkového počtu 36 členů VR PF UP).  

Ad1) Zahájení VR PF UP a schválení programu zasedání  

Děkan Stehlík následně představil jednotlivé body programu a zahájil hlasování o schválení 

programu. 

Návrh usnesení č. 1 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje navržený 

program svého zasedání konaného dne 24. 11. 2020. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP on-line hlasovalo 23 členů: 



Pro: 20                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 3 

Program jednání VR PF UP byl přijat. 

 

Ad2) Projednání Strategického záměru PF UP na období 2021 – 2030  

Děkan Stehlík požádal o vedení diskuse o jednotlivých bodech zasedání VR proděkana 

Kohajdu. Proděkan Kohajda uvedl tento bod. Celý návrh Strategického záměru byl zaslán 

členům VR spolu s pozvánkou. 

Proděkanka Vítová sdělila, že Strategický záměr se nyní dělá na delší dobu, konkrétně na 10 

let, tj. 2021-2030. Jde o obecný technický dokument, jehož konkrétní výstupy budou ve valné 

většině případů záležet na konkrétních výzvách, projektech, finanční podpoře apod. v průběhu 

daných let. Z těchto důvodů musí mít tento dokument určitou míru obecnosti, jednak protože 

nevíme, co bude v průběhu těchto deseti let finančně podporováno, a jednak proto, abychom se 

nezavázali k výstupům, které pak, např. z důvodu nedostatku financí, nebudeme schopni 

financovat a uskutečnit. Důležité je zdůraznit, že fakultní strategické záměry musejí být 

provázány s univerzitními strategickými záměry, proto i tento náš fakultní strategický záměr 

vychází z toho univerzitního. 

V diskuzi vystoupili: doc. Boháč, děkan Stehlík a doc. Kohajda. 

Připojil se on-line prof. Šámal. 

 

Návrh usnesení č. 2 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci projednala a bere na 

vědomí předložený návrh Strategického záměru PF UP na období 2021 – 2030. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 24 členů: 

Pro: 23                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 1 

Návrh byl přijat. 

 

Ad3) Projednání plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 2021 

Proděkan Kohajda požádal proděkanku Vítovou o bližší komentář k tomuto materiálu, který 

byl taktéž členům VR zaslán s pozvánkou.  

Proděkanka Vítová vysvětlila plán realizace SZ PF UP 2021+ pro rok 2021 s tím, že se jedná o 

činnosti, kde dochází k jejich realizaci a nebo jde o nové oblasti zejména ve vzdělávání.  

V diskuzi vystoupili doc. Havel, proděkan Hamuľák a děkan Stehlík. 

 

Návrh usnesení č. 3 



Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci projednala a bere na 

vědomí předložený návrh plánu realizace Strategického záměru PF UP 2021+ pro rok 

2021. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP on-line hlasovalo 24 členů: 

Pro: 23                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 1 

Návrh byl přijat. 

 

Ad4) Schválení člena oborové rady DSP (doc. Kohajda)  

Proděkan Kohajda sdělil, že na zasedání oborové rady PF UP, které se konalo dne 25. 5. 2020 

byl osobně navržen jako člen oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní 

vědy. Návrh byl předložen předsedou oborové rady doktorského studijního programu   

Teoretické právní vědy prof. Telcem VR PF UP ke schválení. 

V diskuzi vystoupili doc. Melzer, doc. Pouperová  a děkan Stehlík. 

 

Návrh usnesení č. 4 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje doc. JUDr. 

Michaela Kohajdu, Ph.D., jako člena oborové rady doktorského studijního programu 

Teoretické právní vědy. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 24 členů: 

Pro: 21                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 3 

Návrh byl přijat. 

 

Ad5) Schválení člena oborové rady DSP (dr. Faix)  

Proděkan Kohajda sdělil, že na zasedání oborové rady, které se uskutečnilo dne 2. 11. 2020 byl 

navržen JUDr. Martin Faix. Ph.D., MJI,  jako člen oborové rady doktorského studijního 

programu International and European Law. Návrh byl předložen předsedou oborové rady 

doktorského studijního programu  International and European Law doc. Stehlíkem VR PF UP 

ke schválení. 

 

Návrh usnesení č. 5 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje JUDr. 

Martina Faixe, Ph.D., MJI, jako člena oborové rady doktorského studijního programu 

International and European Law. 



Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 24 členů: 

Pro: 22                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 2 

Návrh byl přijat. 

 

Ad6) Schválení nehabilitovaného školitele v DSP (dr. Podrazil), projednání osob 

vybraných dalších nehabilitovaných školitelů v DSP (dr. Malacka, dr. Hamuľáková, dr. 

Šínová)  

Proděkan Kohajda informoval, že dosavadní praxe byla taková, že se nehabilitovaný školitel 

schvaloval vědeckou radou vždy ke konkrétnímu studentovi a ke konkrétní disertační práci. 

Praxe na jiných fakultách UP i na jiných vysokých školách a jejích fakultách je však většinově 

taková, že se nehabilitovaný odborník schválí jako osobnost schopná v určitém oboru své 

expertízy vést doktorské studenty, následně pak oborová rada příslušného DSP tohoto 

odborníka přiděluje na konkrétní témata u konkrétních studentů (v případě PF UP by se tak 

samozřejmě dělo s respektování požadavku, že 1 nehabilitovaný odborník vede standardně jen 

1 studenta). Tento postup, který by ulehčil mj. také administrativně, proto bude navrhovat i na 

PF UP. Aktuální akreditace však požaduje, aby byli nehabilitovaní školitelé schvalováni 

opakovaně pro jednotlivé studenty DSP a témata jejich disertačních prací, proto navrhuje 

aktuálně takto schválit i tři již v minulosti schválené odborníky. Upozorňuje dále, že na jednání 

oborové rady těsně předcházejícím jednání VR bylo upřesněno téma studenta Jirásko, které 

bylo v materiálech předloženo jen rámcově, nyní má znít „Specifika odpovědnosti zaměstnance 

při náhradě újmy“. 

V diskuzi vystoupili doc. Bartoň, děkan Škop, doc. Kotásek, doc. Boháč a doc. Havel, kteří se 

pozitivně vyjádřili k předloženému záměru na budoucí schvalování nehabilitovaných školitelů 

jen na počátku jejich činnosti a následně přenechání jejich přidělování ke konkrétnímu 

studentovi DSP a jeho disertační práci do pravomoci oborové rady příslušného DSP. 

Návrh usnesení č. 6 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje: 

a) JUDr. Mag. Iur. Michala Malacku, Ph.D., MBA, jako nehabilitovaného školitele 

studentky Mgr. Kláry Vitovské, práce na téma: Právní úprava podstatné změny 

okolností v kontextu evropského práva, 

b) JUDr. Kláru Hamuľákovou, Ph.D., jako nehabilitovanou školitelku studenta Mgr. 

Milana Vařeky, práce na téma: Princip poctivost a zákaz zneužití práva v právu 

civilního procesu sporného, 



c) JUDr. Renátu Šínovou, Ph.D., jako nehabilitovanou školitelku studentky Mgr. 

Radky Zálešákové, práce na téma: Péče o jmění dítěte, 

d) JUDr. Petra Podrazila, Ph.D., jako nehabilitovaného školitele studenta Mgr. 

Vojtěcha Jirásko, práce na téma: Specifika odpovědnosti zaměstnance při náhradě 

újmy. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 24 členů: 

Pro: 21                  Proti: 0        Zdržel se hlasování: 3 

Návrh byl přijat. 

 

Ad7) Schválení člena v komisích pro účely zkoušení u státních rigorózních zkoušek  a 

obhajob rigorózních prací (Mgr. Horáková)  

Proděkan Kohajda seznámil členy VR PF UP s návrhem v oblasti studijních záležitostí, které 

předkládá děkan Stehlík VR PF UP ke schválení. V rámci rigorózního řízení se ukázala potřeba 

schválení dalšího nehabilitovaného odborníka, který by mohl být členy zkušební komise pro 

státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací, a to v oboru Mezinárodní právo veřejné. 

Konkrétní potřeba vyvstala u práce na téma Princip non-refoulement v kontextu vydávání v 

judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a praxi českých soudů. 

V tomto oboru je proto návrh schválit jako takového člena Mgr. Lenku Horákovou, která v 

současnosti pracuje v kanceláři Veřejného ochránce práv. Tato kandidátka se tomuto tématu 

věnuje jak na profesní, tak na vzdělávací a výzkumné úrovni. 

 

Návrh usnesení č. 7 

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schvaluje Mgr. Lenku 

Horákovou jako členku zkušebních komisí pro státní rigorózní zkoušky a obhajoby 

rigorózních prací v oboru Mezinárodní právo veřejné. 

Hlasování: 

Z celkového počtu 36 členů VR PF UP hlasovalo on-line 24 členů: 

Pro: 17                 Proti: 0        Zdržel se hlasování: 7 

Návrh nebyl přijat. 

 

Ad8) Různé  

Proděkan Kohajda informoval o návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady PF UP z důvodu 

možnosti jednání on-line formou. 

V diskuzi vystoupili děkan Škop a doc. Boháč.  



 

Ad9) Ukončení VR PF UP 

Děkan Stehlík poděkoval členům VR PF UP za aktivní účast, popřál všem pevné zdraví a 

ukončil zasedání. 

 

V Olomouci dne 25. 11. 2020 

Zapsala: Renáta Grézlová 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


