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I. Rozsah a struktura vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání Právo
Všechny studijní programy v oblasti vzdělávání Právo realizuje Právnická fakulta (PF)
samostatně bez účasti dalších fakult UP nebo jiných vysokých škol. Mimo PF UP
nejsou na UP realizovány studijní programy z této oblasti vzdělávání, přestože v řadě
studijních programů jsou obsaženy dílčí segmenty zaměřené na právní úpravu v dané
oblasti vzdělávání (typicky např. Soudní lékařství).
Bakalářské studijní programy
V rámci studijního programu Právní specializace je od roku 2005 realizován studijní
obor Právo ve veřejné správě. Studium má prezenční povahu. Zájem o studijní obor
dlouhodobě výrazně přesahuje kapacitní možnosti PF (při velikosti ročníku asi 55
studentů je pravidelně podáno více než 350 přihlášek). Obor reflektuje zvyšující se
poptávku po odbornících s vysokoškolským právním vzděláním v oblasti veřejné
správy. Absolventi se uplatňují zejména jako odborní pracovníci nebo nižší či střední
management ministerstev, jiných správních úřadů s celostátní působností, územních
odborných správních úřadů, územních samosprávných celků (obcí a krajů) nebo u
Policie ČR. Podstatná část absolventů pokračuje ve studiu navazujících magisterských
programů z různých oblastí, např. na PF UP v oboru Evropská studia se zaměřením
na evropské právo.
Magisterské studijní programy
V rámci studijního programu Právo a právní věda je od založení PF UP v roce 1991
realizován studijní obor Právo. Studium má prezenční povahu. Zájem o studijní obor
dlouhodobě výrazně přesahuje kapacitní možnosti PF (při velikosti ročníku asi
270 studentů je pravidelně podáno více než 1300 přihlášek). Obor je intenzivně
provázán s tvůrčí činností fakulty – studenti se pravidelně účastní soutěží ve
studentské odborné činnosti, publikují v odborných časopisech, rovněž bývají
oceňovány diplomové práce absolventů PF UP. Absolventi nacházejí uplatnění
primárně

v regulovaných

právních

profesích,

sekundárně

pak

ve

vysoce

specializovaných profesích vyžadujících úplné právní vzdělání. Někteří absolventi
pokračují v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy.
Studijní program Specialization in Law, obor International and European Law je
realizován teprve od roku 2016.
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Doktorské studijní programy
V rámci studijního programu Teoretické právní vědy, jsou realizovány od roku 2010
obory Občanské právo, Správní právo, Trestní právo a Ústavní právo, obory
Evropské a mezinárodní právo a European and International Law od roku 2014.
Profil absolventa
Profily absolventů jsou v souladu s nařízením vlády č. 275/2016 Sb., v aktuálně
platných studijních programech/oborech jsou studijní plány konstituovány
k naplnění profilu absolventa.
Pokrytí základních
vzdělávání Právo

tematických

okruhů

přináležejících

k oblasti

Ze 17 definovaných tematických okruhů, náležících do této oblasti vzdělávání
dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., jsou pokryty všechny tematické okruhy, které jsou
systematicky rozvíjeny v různé intenzitě na různých stupních studia, DSP se pak
zaměřují na tematické okruhy dle konkrétních oborů. Pokrytí tematických okruhů dle
typu studijního programu je uvedeno v následující tabulce.
Pokrytí základních tematických okruhů dle typu studijního programu
tematický okruh

typ programu

Teorie práva

Bc., Mgr., Ph.D.

Římské právo

Mgr.

Dějiny práva

Mgr., Ph.D.

Státověda

Bc., Mgr., Ph.D.

Občanské právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Ústavní právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Evropské právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Civilní právo procesní

Mgr., Ph.D.

Mezinárodní právo soukromé

Mgr., Ph.D.

Mezinárodní právo veřejné

Mgr., Ph.D.

Obchodní právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Trestní právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Správní právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Pracovní právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Finanční právo

Bc., Mgr., Ph.D.

Právo životního prostředí

Bc., Mgr., Ph.D.

Právo sociálního zabezpečení

Bc., Mgr., Ph.D.
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Bakalářské studijní programy pokrývají 70 % tematických okruhů, navazující
magisterské programy pokrývají 100 % tematických okruhů a doktorské studijní
programy pokrývají 94 % tematických okruhů.
Záměry do budoucna
Struktura studijních programů realizovaných na PF je v současné době vyhovující a
v krátkém ani středním horizontu nejsou plánovány podstatné změny dosavadní
koncepce. U doktorského program Teoretické právní vědy bude fakulta usilovat o
rozšíření oborů studia tak, aby postupně byly i v tomto stupni vzdělávání pokryty
všechny tematické okruhy oblasti vzdělávání právo. Rovněž je v plánu spolupracovat
na výuce s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR.
Klíčovým studijním programem je pětiletý magisterský program Právo a právní
věda, obor Právo, který připravuje absolventy pro výkon regulovaných právních
profesí. Výuka tohoto oboru představuje největší podíl z celkové činnosti PF UP a jeho
kvalitní zajištění po všech stránkách je hlavním cílem PF UP. K tomu směřují i klíčové
prvky systému zajišťování a hodnocení kvality na PF UP (studentské evaluace, systém
hodnocení zaměstnanců nebo systém práce s absolventy).

II. Zajištění podmínek pro uskutečňování vzdělávací činnosti
v oblasti vzdělávání Právo
Tvůrčí činnost
Vědecko-výzkumná činnost akademických pracovníků i studentů Právnické fakulty
dosahuje mnohých úspěchů, jež často daleko přesahují hranice České republiky. Za
hlavní vědecké aktivity fakulty je možné považovat řešení vědecko-výzkumných a
dalších projektů (zejm. GAČR, OPVVV, Jean Monnet ad.), pořádání prestižních
mezinárodních konferencí, vydávání fakultních časopisů (všechny registrované v
databázi ERIH+) a vysoký počet jednotlivých tvůrčích výstupů akademických
pracovníků fakulty, často ohodnocených jako excelentní.
Akademičtí pracovníci fakulty se aktivně zapojují do vědecko-výzkumné a grantové
činnosti, jejichž výsledky jsou následně aplikovány do vzdělávacích činností fakulty.
Některé z výstupů je možné zařadit mezi výsledky smluvního výzkumu (odborné
studie, odborné posudky apod.).
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Publikační činnost akademických pracovníků PF UP se neustále zvyšuje, a to nejen ve
složce kvantitativní, ale především ve složce kvalitativní. Publikační výstupy
akademických pracovníků získávají ocenění, podle povahy výstupu jsou to ocenění jak
vědeckého charakteru, tak ocenění ze sféry aplikační praxe.
Sama Právnická fakulta vydává dva odborné časopisy (Acta Iuridica Olomucensia a
International and Comparative Law Review), další časopis – European Studies – The
Review of European Law, Economics and Politics1 – je pak vydáván ve spolupráci s
Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law Faculty of Law, Palacký University
Olomouc. Všechny tři časopisy jsou recenzovanými odbornými právnickými periodiky
zařazenými na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS. Posláním časopisů
je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž
nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. Všechny tři
časopisy jsou multioborovými právnickými časopisy pokrývajícími problematiku
všech disciplín jurisprudence a všech právnických profesí, cílem International and
Comparative Law Review je pak prezentovat vědecké výzkumy zejména v oblasti
mezinárodního práva a práva Evropské unie, a to jak z pohledu právního řádu České
republiky, tak právního řádu ostatních členských zemí.
Právnická fakulta pořádá každoročně několik významných vědeckých konferencí,
mezi nejprestižnější patří každoročně Olomoucké právnické dny, Olomoucké debaty
mladých právníků a Mediace. Všechny výše zmiňované konference mají mezinárodní
přesah, jde o konference, na kterých se setkává velké množství odborníků z různých
právnických profesí, aby debatovali o aktuálních otázkách práva. Kromě
akademických pracovníků a studentů jsou pravidelnými účastníky konference
i zástupci z řad soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, zástupců českých
i zahraničních ministerstev, zástupci policejního sboru či osobnosti české i zahraniční
politiky. Účastníci si prostřednictvím příspěvků v tematicky zaměřených sekcích
vyměňují své zkušenosti a názory a prezentují výsledky svých vědeckých výzkumů.
Cílem konference Mediace je otevření interdisciplinárního diskurzu reflexe mediace
v České republice a ve světě s doporučením pro její další teoretická zkoumání
a aplikaci v praxi. Práce jednotlivých sekcí byla zaměřena na problematiku mediace
a vzdělávání, rodinné mediace, mediace v trestní oblasti, mediace v obchodních

dostupné z http://caes.upol.cz/european-studies/archive-of-the-journal/european-studies-vol-22015/
1
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a jiných občanskoprávních věcech. Konference Olomoucké debaty mladých právníků
je určena především pro doktorandy a mladé, nehabilitované, akademické
pracovníky. Cílem konference je jak sdílet věcné odborné znalosti, tak zdokonalovat
dovednosti potřebné pro vědeckou práci a poskytnout mladým právním vědcům
platformu pro diskuse a zpětnou vazbu.
Mezi další významné konference za posledních pět let patřila např. konference
pořádaná fakultou ve spolupráci s Českou kriminologickou společností, která si kladla
za cíl zhodnotit zkušenosti nabyté za deset let účinnosti zákona č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.
Konference se účastnili kromě akademických pracovníků i zástupci z řad soudců,
státních zástupců, probační a mediační služby, příslušníci policejního sboru a další,
kteří svými postřehy, referáty a diskuzními příspěvky mapovali desetiletí účinnosti
této právní úpravy. K významným akcím rovněž patřila konference 12th International
Journal of Clinical Legal Education Conference, na kterou se sjela stovka odborníků
na klinické právní vzdělávání z celého světa, kteří zde debatovali a sdíleli své zážitky
a zkušenosti s klinickou formou výuky.
K významným každoročním akcím patří rovněž mezinárodní konference Dny
soukromého práva zaměřená na oblast práva občanského, rodinného pracovního
a civilního procesu.
Všechny výše uvedené aktivity mají mezinárodní přesah. U publikační činnosti
převažuje s ohledem na oblast, kterou je právo, národní kontext, mnoho publikačních
výstupů se však dotýká i zahraniční – ať už z důvodu zapojení akademických
pracovníků do mezinárodních odborných skupin, nebo z důvodu publikování
odborného výstupu v zahraničí.
Odborná periodika počítají se zapojením zahraničních přispěvatelů a část
jednotlivých vydání je vždy vyhrazena zahraničním příspěvkům.
Všechny vědecké konference pořádané na Právnické fakultě UP jsou mezinárodní
a velmi vyhledávané, a to nejen odborníky z nejbližších zemí jako je Polsko, Rakousko
nebo Slovensko, ale rovněž ze vzdálenějších zemí jako je např. USA.
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Záměry do budoucna
Tvůrčí činnost v oblasti vědy a výzkumu na PF UP bude i nadále jednou z klíčových
oblastí pro rozvoj fakulty. Důraz bude kladen především na excelenci výstupů a jejich
publikaci v prestižních časopisech a právnických nakladatelstvích. PF UP bude
usilovat o větší rozvoj smluvního výzkumu a spolupráce s praxí na národní úrovni,
pozornost bude věnována rovněž rozvoji mezinárodních výzkumných skupin v oblasti
vědy a výzkumu.
Uskutečňovanou tvůrčí činností jsou dle Frascati manuálu plně pokryty následující
vědní disciplíny související s oblastí vzdělávání Právo:
Pokryté vědní disciplíny
Č.

DETAILED FORD

WOS Category

RIV (dominující
vazba)

5.5 Law
5501

Law

5502

Criminology, penology

LAW
CRIMILOGY &
PENOLOGY

AG – Právní vědy

5.6 Political science
5601

Political science

POLITICAL SCIENCE
INTERNATIONAL
RELATIONS

AD – Politologie a
politické vědy

Nejvýznamnější aktivity v tvůrčí činnosti
Přehled řešených grantů a projektů
Řešitel /
Spoluřešitel

Centre for
European and
North Atlantic
Affairs – příjemce
/ FILIPEC
Ondřej, Mgr. et
Mgr., Ph.D. spoluřešitel
Ludwig
Boltzmann
Association –
příjemce /
MALACKA
Michal, JUDr.
Mag. i., Ph.D.,
MBA spoluřešitel
ŠIŠKOVÁ
Naděžda, doc. et
doc. JUDr., Ph.D.

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou,
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost
v příslušné oblasti vzdělávání

Zdroj

Období

Future of revolutions in Central and Eastern Europe

Visegrad
Fund

JUSTeU! Juridical Standards for clinical forensic
examinations of victims of violence in Europe

Justice
2017Programm
2018
e EU

From Supranational Organisation to a Federal Union of Jean
States (Reform of the EU and the related ISSUES)
Monnet
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STEHLÍK Václav,
doc. JUDr.,
LL.M., Ph.D.
ZBÍRAL Robert,
doc. JUDr. PhDr.,
Ph.D.
HAMUĽÁK
Ondrej, JUDr.,
Ph.D.
STEHLÍK Václav,
doc. JUDr.,
LL.M., Ph.D.
HAMUĽÁKOVÁ
Klára, JUDr.,
Ph.D.
HRNČIŘÍKOVÁ
Miluše, JUDr.,
Ph.D.
PETR Michal,
JUDr., Ph.D.
KRATOCHVÍL
Jan, Mgr. Ing.,
Ph.D., LL.M.
PETR Pavel, Mgr.,
Ph.D., LL.M.
BUREŠ Pavel,
JUDr., Ph.D.
TOMOSZEK
Maxim, JUDr.,
Ph.D.
VÍTOVÁ Blanka,
JUDr., Ph.D.,
LL.M.
JANIŠOVÁ Jana,
Mgr., Ph.D.
ŠČERBA Filip,
JUDr., Ph.D.
SVAČEK Ondřej,
JUDr., Ph.D.,
LL.M.
ZBÍRAL Robert,
JUDr. PhDr.,
Ph.D.
STEHLÍK Václav,
JUDr., LL.M.,
Ph.D.
HALÍŘOVÁ
Gabriela, JUDr.,
Ph.D.
BEZOUŠKA Petr,
JUDr., Ph.D.

The EU Economic Integration in the global perspective

Centre of
Excellence
Jean
2015Monnet
2018
Chair

Odhalování temného koutu legislativního procesu:
Příprava návrhů zákonů exekutivou

GA ČR

20172019

Vliv Listiny základních práv EU na ústavní právo zemí
Visegrádské čtyřky

GA ČR

20172019

Právní postavení osob ze třetích zemí v právu Evropské
unie

GA ČR

20172019

Kolektivní ochrana práv v České republice - současnost
a perspektivy

GA ČR

20162018

Procesní doložky řešení přeshraničních sporů - jejich
platnost a vynutitelnost českými soudy

GA ČR

20162017

Vztah českého a unijního soutěžního práva

GA ČR

20162017

Aplikace lidských práv soudy první a druhé instance

GA ČR

20162018

Dělené vlastnictví a jeho středoevropské konotace a
perspektivy
Charakteristika a úloha evropského konsensu při
výkladu Evropské úmluvy o lidských právech
Hledání funkčního modelu ústavní odpovědnosti pro
Českou republiku - srovnávací studie

GA ČR
GA ČR

20152017
20152016

GA ČR

20142016

GA ČR

20142016

GA ČR

20122016

GA ČR

20132015

Zhodnocení dosavadní rozhodovací praxe
Mezinárodního trestního soudu (2005-2015)

GA ČR

20132015

Dopady unijního práva na vnitrostátní právní rády:
komparace situace České a Slovenské republiky

GA ČR

20132015

Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe GA ČR

20122113

Ochrana spotřebitele na tzv. slevových portálech potenciální právní rizika pro spotřebitele při online
nákupech slevových poukázek
Raněnovověká moravská zemská zřízení v kontextu
kodifikačních procesů ve střední Evropě
Výzkum efektivity sankcionování mladistvých:
hodnocení deseti let účinnosti zákona o soudnictví ve
věcech mládeže

Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců
pečujících o děti v České republice: srovnání s
vybranými zahraničními právními úpravami
Vliv návrhu nového občanského zákoníku na
použitelnost dosavadní judikatury Nejvyššího soudu
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ŠIŠKOVÁ
Naděžda, doc. et
doc. JUDr., Ph.D.

The Mechanism of Human Rights Protection at the
Level of the EU

ZBÍRAL Robert,
JUDr., Ph.D.

Decide on Europe! Simulation of the EU Decisionmaking Process for High School Students

STEHLÍK Václav,
JUDr., LL.M.,
Ph.D.

External relations law of the EU

ZBÍRAL Robert,
JUDr., Ph.D.

European Union Meets Faculty of Science

MENDELU –
příjemce
/DIENTSBIER
Filip, JUDr., Ing.,
Ph.D. spoluřešitel
John Paul II
Catholic
University of
Lublin –
příjemce/
PAPOUŠKOVÁ
Zdenka, JUDr.,
Ph.D. spoluřešitel
BUREŠ Pavel,
Mgr., D.E.A.
FIALA Vlastimil,
doc. PhDr., CSc.

Jean
Monnet
European
Module
Jean
Monnet
Informatio
n and
Research
Activities
Jean
Monnet
European
Module
Jean
Monnet
European
Module

20112014

20112013

20102013
20102013

Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj
území

NAKI

20112015

Tax authorities in the V4 countries. Common
experience after accession to the European Union

Visegrad
Fund

2015

Experiences with implementation and Application of
EU law in Visegrad Countries

Visegrad
Fund

Moderní africké politické strany

AVČR

20102012
20092013

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí
Pracoviště praxe

Ministerstvo
spravedlnosti ČR
JUDr. Tomáš
Vymazal, advokát
Česká správa
sociálního
zabezpečení
HYDROSYSTEM
project
JUDr. Tomáš
Vymazal, advokát
Arcidiecézní
charita Olomouc

Název či popis projektu uskutečňovaného ve
spolupráci s praxí

Období

Zpracování analýzy „Zkušenosti s implementací nového
soukromého práva v zahraničí“ pro projekt Nové
2013
soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003
Zpracování právního stanoviska z oblasti daňové
2013
problematiky
Zabezpečení specializačního kurzu Evropské a
mezinárodní právo sociálního zabezpečení pro
2013-2017
zaměstnance ČSSZ
Školení na téma Nový občanský zákoník
Zpracování právního stanoviska k právním závěrům
Katastrálního úřadu
Zajištění vzdělávacího kurzu na téma „Nový občanský
zákoník pro pracovníky Charit“
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Mgr. Jiří Dostál,
advokát
Zlínský kraj

Kancelář
europoslankyně
Olgy Sehnalové

Fakultní
nemocnice
Olomouc
Zlínský kraj

Kancelář
europoslankyně
Olgy Sehnalové
Úřad pro
mezinárodněpráv
ní ochranu dětí
Magistrát
statutárního
města Olomouce,
odbor investic

Zpracování odborného stanoviska ve věci „Posouzení
smlouvy mezi franchisorem a franchisantem“
Zpracování odborného stanoviska k výkladu některých
ustanovení zákona č. 82/1998 Sb.
Zpracování odborné právní studie
„Transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech
spotřebitelů a směrnice Evropského Parlamentu a Rady
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním
trhu, do národní legislativy České republiky a Slovenské
republiky”
Zpracování posouzení správnosti použití jednacího
řízení bez uveřejnění pro dopravní projektové
dokumentace na akci „FN Olomouc- Rekonstrukce a
dostavba hlavní budovy FJ
Zajištění semináře pro zaměstnance Odboru územního
plánování a stavebního řádu „Aktuální judikatura na
úseku územního rozhodování a stavebního řádu“
Zpracování odborné právní studie
„Problematika dvojí kvality a složení produktů
prodávaných v rámci jednotného trhu Evropské unie z
pohledu práva na ochranu spotřebitele (zejména
nekalých obchodních praktik) a hospodářské soutěže
(zejména nekalé soutěže)”

2014
2015

2015-2016

2016

2016

2017

Zpracování evaluační studie Práva a participace dítěte v
2016-2017
agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Zpracování právní analýzy vyvlastnění pro účely
výstavby III. etapy tramvajové trati – Povel

Zajištění přednášky „Rodičovská odpovědnost – obsah
a výkon“ v rámci semináře „Podpora spolupráce škol a
OSPOD při péči o ohrožené dítě“ v rámci projektu
Město Vlašim
„Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání
území ORP Vlašim“,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0005/0000717
Zpracování odborné studie „Požadavek nezávislosti
Úřad pro ochranu Úřadu pro ochranu osobních údajů vs. služební poměr
(v návaznosti na požadavky nařízení EP a Rady (EU)
osobních údajů
2016/679)“

2017

2017

2017

Přehled zapojení do zahraničních a mezinárodních odborných organizací
Česká advokátní komora
Společnost pro církevní právo
Česká společnost pro mezinárodní právo
European Judicial Training Network
Global Alliance for Justice Education
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
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Personální zabezpečení
Právnická fakulta UP má stabilní sbor vyučujících akademických pracovníků, kteří
pokrývají všechny právní obory vyučované na PF UP včetně zabezpečení tvůrčí
činnosti, ve valné většině případů mají akademičtí pracovníci uzavřeny pracovní
poměry na dobu neurčitou, jen malá část výuky je personálně zabezpečena externími
odborníky s DPP nebo DPČ.
Obecným cílem rozvoje personálního zabezpečení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících
činností je zvyšování kvality realizovaných činností tak, aby bylo posíleno postavení
PF UP v národním i zahraničním akademickém prostředí. K tomu budou sledovány
dílčí cíle v několika oblastech. Hlavním z nich je vytvoření stabilního a motivujícího
prostředí pro akademické pracovníky PF UP, kteří jsou nejdůležitějším prvkem při
realizaci výše uvedených činností, aby se posílila loajalita akademických pracovníků
PF UP ke své instituci.
K dosažení těchto cílů je nutné jasně a transparentně nastavit pravidla kvantifikace
pedagogického a vědeckého výkonu a zohlednění ostatních činností vykonávaných pro
fakultu a univerzitu pro posouzení jejich vytíženosti, na něž musí navazovat jasný a
transparentní systém odměňování akademických pracovníků se zohledněním jejich
vytíženosti. Tyto systémy již byly na PF UP vytvořeny a nyní je kladen důraz na jejich
efektivní implementaci s cílem dosáhnout vytvoření stabilní struktury pracovních
míst v závislosti na dlouhodobých cílech PF UP.
Systém kvantifikace výkonu a odměňování je nastaven částečně flexibilně tak, aby
akademičtí pracovníci mohli modifikovat svou zátěž v závislosti na svých kariérních
prioritách a cílech svého pracoviště. Tím se umožní diverzifikovat úkoly a role
jednotlivých akademických pracovníků a nejefektivněji využít jejich potenciál pro
personální rozvoj konkrétních pracovišť a výzkumných týmů. Na základě toho bude
vytvořena strategie výběru akademických pracovníků s přihlédnutím k požadavkům
pedagogického zajištění výuky oborů, tvorby výzkumných týmů a podpory pracovišť.
K zajištění rozvoje personálního zabezpečení bude vytvořena koncepce odborného
růstu akademických pracovníků včetně podpory typu tvůrčího volna a požadavků na
dosahování vědecko-pedagogických hodností, která bude doprovázena systémem
opatření

sloužících

k rozvíjení

potřebných

dovedností

a

kvalifikací

např.

mentorováním nebo zahraniční spoluprací.
V oblasti řízení lidských zdrojů bude nutné posílit efektivitu přímého, projektového a
operativního řízení, aby bylo možné průběžně reagovat na měnící se požadavky
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legislativního charakteru, ale také na vývoj strategických cílů fakulty. Tyto zvýšené
nároky kladené na střední management budou vyžadovat zvyšování kompetencí
jednotlivých vedoucích všech pracovišť fakulty včetně oblasti personalistiky. S tím
souvisí i rozvíjení systému vnitřního hodnocení kvality a nástrojů pro sběr a analýzu
dat o vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činnostech.
Kvalita oblasti vzdělávání Právo je na UP zajištěna následujícím způsobem (podrobné
údaje jsou uvedeny v tabulce, která je součástí přílohy č. 6, a dále v personálních
dotaznících příslušných akademických pracovníků):
Z hlediska kvalifikace: oblast zajišťují celkem 4 profesoři, 20 docentů a 50 odborných
asistentů s titulem Ph.D.; z tohoto počtu je 1 profesor, 7 docentů a 10 odborných
asistentů s titulem Ph.D. sdíleno s jinou oblastí vzdělávání realizovanou na PF UP
(v oblasti vzdělávání Politologie je realizován navazující magisterský program
Politologie, obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo);
Z hlediska odborného působení dle oblastí nebo tematických okruhů:


Teorie práva – 1 docent s úvazkem 12 hod./týden, 3 odborní asistenti s titulem
Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden;



Římské právo – 1 docent s úvazkem 40 hod./týden, 2 odborní asistenti
s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden;



Dějiny práva – 1 docent s úvazkem 40 hod./týden, 1 odborný asistent s titulem
Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden, 1 odborný asistent s titulem Ph.D. s úvazkem
20 hod./týden;



Státověda – 2 docenti s úvazkem 40 hod./týden, 1 odborný asistent s úvazkem
40 hod./týden, 2 odborní asistenti s titulem Ph.D. úvazkem 20 hod./týden;



Občanské právo – 1 profesor s úvazkem 40 hod./týden, 4 docenti s úvazkem
40 hod./týden, 3 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden,
3 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem 20 hod./týden;



Ústavní právo – 2 docenti s úvazkem 40 hod./týden, 1 odborný asistent
s úvazkem 40 hod./týden, 2 odborní asistenti s titulem Ph.D. úvazkem
20 hod./týden;



Evropské právo – 2 docenti s úvazkem 40 hod./týden, 2 odborní asistenti
s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden;

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Stránka 11

Sebehodnotící zpráva Univerzity Palackého v Olomouci
B. Právo



Civilní právo procesní – 1 profesor s úvazkem 40 hod./týden, 4 odborní
asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden;



Mezinárodní právo soukromé – 2 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem
40 hod./týden, 1 odborný asistent s titulem Ph.D. s úvazkem 28 hod./týden,
1 odborný asistent s titulem Ph.D. s úvazkem 20 hod./týden;



Mezinárodní právo veřejné – 1 profesor s úvazkem 20 hod./týden, 3 odborní
asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden;



Obchodní právo – 1 odborný asistent s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden,
2 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem 20 hod./týden;



Trestní právo – 1 docent s úvazkem 40 hod./týden, 1 docent s úvazkem
28 hod./týden, 1 docent s úvazkem 20 hod./týden, 1 odborný asistent s titulem
Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden, 2 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem
20 hod./týden;



Správní právo – 1 profesor s úvazkem s úvazkem 32 hod./týden, 2 docenti
s úvazkem 40 hod./týden, 3 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem
40 hod./týden, 2 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem 20 hod./týden;



Pracovní právo – 1 odborný asistent s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden,
1 odborný asistent s titulem Ph.D. s úvazkem 20 hod./týden;



Finanční právo – 1 docent s úvazkem 20 hod./týden, 3 odborní asistenti
s titulem Ph.D. s úvazkem 40 hod./týden, 1 odborný asistent s titulem Ph.D.
s úvazkem 20 hod./týden;



Právo životního prostředí – 2 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem
40 hod./týden, 1 odborný asistent s titulem Ph.D. s úvazkem 20 hod./týden;



Právo sociálního zabezpečení – 2 odborní asistenti s titulem Ph.D. s úvazkem
40 hod./týden;



Většina tematických okruhů oblasti vzdělávání právo je v současné době
pokryta alespoň jedním habilitovaným akademickým pracovníkem s úvazkem
40 hod./týden (celkem 9 ze 17), v dalších třech pak působí habilitovaný
pracovník alespoň na částečný úvazek. Tematické okruhy, kde tomu tak není
(mezinárodní právo soukromé, obchodní právo, pracovní právo, právo
životního prostředí, právo sociálního zabezpečení), jsou zpravidla úzce
provázány s jinými tematickými okruhy, které jsou zajištěny dostatečným
způsobem (pro pracovní právo a obchodní právo se jedná o tematický okruh
občanské právo, pro právo životního prostředí a právo sociálního zabezpečení
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se jedná o tematický okruh správní právo). U těchto tematických okruhů je
nutno zmínit, že mezi nimi existuje i určitý věcný přesah, takže akademičtí
pracovníci zajišťující např. obecnější tematický okruh správní právo
v důsledku své kvalifikace, vzdělávací a tvůrčí činnosti, se mohou podílet také
na zajištění navazujících dílčích tematických okruhů, jako např. právo
životního prostředí.
Z hlediska věkové struktury: všichni profesoři patří do věkové kategorie 56-70 let,
přičemž jejich rozložení v tomto rozpětí je rovnoměrné (59, 63, 64 a 66 let); mezi
docenty je 1 v kategorii do 35 let, 15 v kategorii 36-55 let (opět s relativně
rovnoměrným rozložením) a 4 docenti jsou starší než 55 let. U odborných asistentů
patří 10 do kategorie do 35 let, 39 do kategorie mezi 35 a 55 lety, přičemž převážná
většina spadá do dolní poloviny tohoto rozmezí; pouze jeden odborný asistent patří
do kategorie nad 56 let.
Z hlediska týdenní pracovní doby: mezi profesory jsou 2 s úvazkem 40 hod./týden,
jeden s úvazkem 32 hod./týden a jeden s úvazkem 20 hod./týden. Mezi docenty
je celkem 13 s úvazkem 40 hod./týden, a dále 1 s úvazkem 32 hod./týden, 1 s úvazkem
30 hod./týden, 1 s úvazkem 24 hod./týden, 2 s úvazkem 20 hod./týden a 2 s úvazem
12 hod./týden. Mezi odbornými asistenty s titulem Ph.D. je celkem 39 s úvazkem
40 hod./týden, 1 s úvazkem 32 hod./týden, 2 s úvazkem 28 hod./týden a 8 s úvazkem
20 hod./týden. Ve všech kategoriích dle kvalifikace tak převažují zaměstnanci s plným
pracovním úvazkem a u těch zaměstnanců, kteří mají úvazek jen částečný,
jde zpravidla alespoň o úvazek v rozsahu 20 hod./týden či více.
S cílem zajistit kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání Právo jsou na
PF UP nastaveny motivační a kontrolní mechanismy pro oblast vzdělávací a tvůrčí
činnosti:


Pro pedagogickou činnost je stanoveno, že s úvazkem 40 hod./týden vykonává
odborný asistent s titulem Ph.D. výukovou činnost v rozsahu 10 vyučovacích
hodin týdně, docent v rozsahu 7 vyučovacích hodin týdně a profesor v rozsahu
4 hodiny týdně. Uvedené rozsahy jsou základem pro stanovení konkrétních
výukových činností pro jednotlivé zaměstnance při stanovení garance
jednotlivých předmětů a rozvržení výukových akcí.



Pro tvůrčí činnost je stanoveno, že s úvazkem 40 hod./týden je každý
zaměstnanec bez ohledu na kvalifikační stupeň povinen za rok publikovat
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výsledky, které odpovídají nejméně 20 bodům dle směrnice děkanky PF UP.
Pro ilustraci lze uvést, že odborný článek odpovídá 10 bodům a odborná
monografie 40 bodům.


V současné době jsou uvedené standardy u drtivé většiny zaměstnanců
naplňovány. Lze tak konstatovat, že tito zaměstnanci splňují podmínku
odborného působení v dané oblasti vzdělávání jak ve vzdělávací, tak v tvůrčí
činnosti. Pokud někteří zaměstnanci stanovené standardy nenaplňují, jsou
v rámci systému hodnocení zaměstnanců přijímána konkrétní opatření
směřující k odstranění nedostatků.



Akademičtí pracovníci a studenti právnické fakulty vytvořili v roce 2016
publikační výstupy v této struktuře a počtech:
o

odborné články – 109;

o

odborné články vydané v zahraničí – 11;

o

knihy – 21;

o

knihy vydané v zahraničí – 1;

o

kapitoly v knihách – 55;

o

kapitoly v knihách vydané v zahraničí – 15;

o

příspěvky ve sbornících – 39;

o

příspěvky ve sbornících vydaných v zahraničí – 28.

Co se týče působení v zahraničí, mají až na výjimky všichni profesoři, docenti
a odborní asistenti s titulem Ph.D. zahraniční zkušenost z alespoň jednoho
krátkodobého zahraničního pobytu. Mnoho z nich však absolvovalo i delší zahraniční
pobyt – 6 zaměstnanců využilo Fulbrightova programu, 8 zaměstnanců absolvovalo
dlouhodobý zahraniční pobyt v rámci postdoktorského projektu POSTUP I
a POSTUP II, řada dalších využila v rámci doktorského studia studijní pobyt v rámci
programu Erasmus. Celkový počet zahraničních výjezdů akademických pracovníků
PF UP za rok se pohybuje 50 až 100 výjezdy.
Co se týče spolupráce s praxí, přibližně polovina akademických pracovníků působí
či působila kromě PF UP také v praxi, např. v advokacii, jako asistenti soudců,
výjimečně i jako soudci, ve státní správě, či v dalších profesích. Konkrétně mezi
profesory se jedná o všechny 4 akademické pracovníky, mezi docenty je to 11 z 20
akademických pracovníků a mezi odbornými asistenty s titulem Ph.D. jde o 24 z 50
akademických pracovníků. Kromě toho zapojuje PF UP do výuky také ve formě ad hoc
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přednášek či volitelných předmětů odborníky z praxe ze specifických oblastí
(katastrální právo, znalecké dokazování apod.).
Co se týče dalšího rozvoje personálního zajištění oblasti vzdělávání Právo na PF UP,
lze k tomu uvést následující:


Co se týče perspektivy z pohledu habilitovaných akademických pracovníků, PF
UP má v současné době akreditováno habilitační řízení v oboru občanské
právo, které od roku 2015 absolvovali již 3 interní akademičtí pracovníci PF
UP. Dále PF UP plánuje podat žádost o akreditaci habilitačního řízení v oboru
správní právo. V těchto oblastech je tak dána výrazná perspektiva dalšího
rozvoje personálního zabezpečení na úrovni docentů. Co se týče dalších
tematických okruhů, konkrétně teorie práva, římské právo, dějiny práva,
ústavní právo, evropské právo, civilní právo procesní, mezinárodní právo
soukromé, mezinárodní právo veřejné, obchodní právo, finanční právo, právo
životního prostředí, je v nich alespoň jeden akademický pracovník s titulem
Ph.D., zpravidla ve věku do 45 let, který bude v horizontu dvou let zahajovat
habilitační řízení na jiných institucích. V mnoha z těchto tematických okruhů
tím bude vytvořen základ k získání akreditace pro habilitační řízení.



PF UP má v současné době akreditován doktorský studijní program Teoretické
právní vědy s pěti obory – Evropské a mezinárodní právo, Občanské právo,
Správní právo, Trestní právo a Ústavní právo. Jeho absolventi zajišťují
perspektivu pozvolného zaplňování míst odborných asistentů, která
se uvolňují v důsledku přirozené fluktuace nebo profesního postupu
aktuálních akademických pracovníků. Díky tomu je u většiny hlavních
tematických okruhů zajištěna vhodná věková struktura s jedním či více
zkušenými habilitovanými pracovníky, jedním či více odbornými asistenty
s titulem Ph.D., kteří směřují k habilitačnímu řízení, a jedním či více relativně
čerstvými absolventy doktorského studijního programu, kteří od těchto
zkušenějších akademických pracovník čerpají zkušenosti a tvoří personální
rezervu. Určitým rizikem je převaha akademických pracovníků v kategorii 3655 letech, a to jak mezi docenty (nejvíce mezi 40 a 45 lety), tak mezi odbornými
asistenty s Ph.D. (nejvíce mezi 35 a 40 lety).



PF UP vnímá jako svou prioritu personálního rozvoje do budoucích 10 let
diverzifikovat strukturu pedagogických pracovníků posílením nejmladší
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kategorie (do 35 let) a posílením počtu habilitovaných pracovníků ve všech
tematických okruzích.
Personální zajištění garance programů realizovaných v oblasti vzdělávání
Právo na PF UP
PF UP v Olomouci v současné době realizuje v oblasti vzdělávání Právo níže uvedené
studijní programy (obory), všichni jejich garanti splňují požadavky uvedené ve
standardech pro akreditaci studijních programů, tj. příslušný kvalifikační stupeň (ve
všech případech se jedná o docenty nebo profesory), příslušná výše úvazku (ve všech
případech 40 hod./týden a absence dalších úvazků na jiných vysokých školách
přesahujících v součtu 20 hod./týden), a počet garantovaných programů (garantován
je jeden program nebo dva na sebe na navazující programy). Věková struktura garantů
programů (oborů), resp. existující personální rezerva habilitovaných akademických
pracovníků, vytváří předpoklad dostatečného personálního zajištění garance
realizovaných programů po dobu nejméně 10 let. Garance je uvedena dle současného
stavu s případným vyznačením plánovaných změn ve výhledu 2 let a personální
rezervy tam, kde to s ohledem na věk garanta může být relevantní.
Doktorský studijní program teoretické právní vědy – garant prof. JUDr. Milana
Hrušáková, CSc. (v připravované žádosti o akreditaci doktorského studijního
programu teoretické právní vědy bude jako garant uveden prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.;
doktorský studijní program bude akreditován rovněž v anglické jazykové verzi, kde
bude garantem doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.)
Obor Občanské právo – garant prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Obor Správní právo – prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Obor Trestní právo – doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
Obor Ústavní právo – doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
Obor Evropské a mezinárodní právo – doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
V návaznosti na změny provedené při novelizaci zákona o vysokých školách bude v
budoucnu doktorský studijní program akreditován jako jeden studijní program se
specializacemi, garantem tudíž bude pouze prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo - garant prof. JUDr.
Milana Hrušáková, CSc. (rezerva prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.)
Navazující magisterský studijní program Právní specializace, obor International and
European Law – garant doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
Bakalářský studijní program Právní specializace, obor Právo ve veřejné správě – prof.
JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (v připravované žádosti o akreditaci bakalářského
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studijního programu Právo ve veřejné správě bude jako garantka uvedena doc. JUDr.
Kateřina Frumarová, Ph.D.)
Rozsah personálního zajištění oblasti vzdělávání Právo na PF UP
Jak je podrobně rozebráno výše u bodu 1, je většina tematických okruhů oblasti
vzdělávání právo je v současné době pokryta alespoň jedním habilitovaným
akademickým pracovníkem s úvazkem 40 hod./týden (celkem 9 ze 17), v dalších třech
pak působí habilitovaný pracovník alespoň na částečný úvazek (ve dvou případech
úvazek 20 hod./týden, v jednom případě úvazek 12 hod./týden). Tematické okruhy,
kde tomu tak není (mezinárodní právo soukromé, obchodní právo, pracovní právo,
právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení), jsou zpravidla úzce
provázány s jinými tematickými okruhy, které jsou zajištěny docenty a profesory (pro
pracovní právo a obchodní právo se jedná o tematický okruh občanské právo, pro
právo životního prostředí a právo sociálního zabezpečení se jedná o tematický okruh
správní právo, pro mezinárodní právo soukromé se jedná o evropské právo a
mezinárodní právo veřejné). U tematických okruhů teorie práva, římské právo, dějiny
práva, ústavní právo, evropské právo, civilní právo procesní, mezinárodní právo
soukromé, mezinárodní právo veřejné, obchodní právo, finanční právo, právo
životního prostředí, je v rámci jejich personálního zajištění alespoň jeden akademický
pracovník s titulem Ph.D., zpravidla ve věku do 45 let, který bude v horizontu dvou let
zahajovat habilitační řízení na jiných institucích.
Co se týče rozsahu týdenní pracovní doby, ve všech kategoriích (profesoři, docenti,
odborní asistenti s titulem Ph.D.) má převážná většina (nejméně 75 %) akademických
pracovníků úvazek 28 hod./týden nebo více. S ohledem na specifickou povahu
studijního programu Právo a právní věda, oboru Právo, který je přípravou na vstup do
právních profesí, je potřebné, aby vyučující v některých prakticky orientovaných
tematických okruzích působili zároveň také v praxi a mohli studenty seznamovat (ve
vazbě na profil absolventa) s praktickou realizací konkrétních agend, přípravou
podání, vystupování před orgány veřejné moci apod. Z tohoto důvodu se jeví
skutečnost, že zhruba čtvrtina akademických pracovníků zajišťujících tuto oblast
vzdělávání má úvazek menší než 28 hod./týden, a to zejména z důvodu praktického
působení v některé právnické profesi, jako přiměřená.

Rozvoj personálního zajištění oblasti vzdělávání Právo na PF UP
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Jak již bylo uvedeno v podrobném rozboru v bodě 1, převážná většina akademických
pracovníků (s výjimkou profesorů) patří do věkové kategorie 36-55 let, konkrétně u
docentů jde o 15 z 20, u odborných asistentů s titulem Ph.D. jde o 39 z 50. Všichni
profesoři, kteří působí na PF UP, jsou v kategorii 56-70 let, s rovnoměrným
rozložením v této věkové kategorii. Z celkového počtu akademických pracovníků (74)
má jen 16 pracovní poměr na dobu určitou, ovšem i u těch je perspektiva, že v
budoucnu dojde ke změně k pracovnímu poměru na dobu neurčitou. V souhrnu lze
tedy důvodně předpokládat, že uvedené personální zajištění bude garantováno po
celou dobu platnosti institucionální akreditace (10 let).
Mezinárodní působení
Přehled mobilit
počet výjezdů
akademických
pracovníků

počet
přijatých
akademických
pracovníků

64

2

66

13

103

14

68

103

17

47

54

25

počet výjezdů
studentů

počet
přijatých
studentů

2014

není k
dispozici
není k
dispozici
135

není k
dispozici
není k
dispozici
42

2015

124

2016

127

2012
2013

Počty výjezdů studentů vykazují stoupající tendenci. Určitý pokles počtu výjezdů
studentů v roce 2015 (ale i výkyvy v dalších ukazovatelích) lze vysvětlit nižšími počty
studentů přijímaných ke studiu (způsobeno zejm. nižším počtem zájemců v důsledku
klesající demografické křivky) a tedy i nižším počtem zájemců o studium v zahraničí.
Nižší zájem o studium v zahraničí je taky důsledkem náročnosti studia v
magisterském oboru právo.
S ohledem na otázku zařazení mobilit jako součástí studijních plánů lze podotknout,
že vzhledem ke specifickému charakteru národního práva nelze mobility (výjezdy
studentů do zahraničí) zavést jako povinnou součást studijních plánů (ani u jednoho
ze studijních cyklů) studijních oborů na právnické fakultě. PF UP se ale snaží
podporovat výjezdy studentů tak, že předměty absolvované během zahraničního
studijního pobytu uznává jako povinně volitelné předměty (kategorie B) a usnadní tak
studentům další studium na PF, neboť se mohou soustředit na plnění povinných
předmětů (kategorie A). Studijní i pracovní stáže studentů jsou podporovány také
formou stipendií. PF UP rovněž v rámci dalšího rozvoje (např. jako součást OPVVV
Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Stránka 18

Sebehodnotící zpráva Univerzity Palackého v Olomouci
B. Právo

projektů) bude klást důraz na rozšíření nabídky zahraničních stáží a výběr kvalitních
partnerů pro jejich realizaci.
Počty přijíždějících studentů se nejeví jako stabilní, jedná se ale o ukazatel, který může
samotná PF UP ovlivnit pouze z malé části. Pokles přijatých studentů v roce 2016 lze
přičíst i změně pravidel Erasmus+ především v oblasti uznávání resp. nahrazování
předmětů na vysílající instituci.
Snížení počtu výjezdů akademických pracovníků je způsobeno zavedením nové
metodiky a systému evidence těchto mobilit a tím, že vyjíždějící akademici preferují
pracovní výjezdy kratší. Celkový počet výjezdů je vyšší, v roce 2016 dosáhl 165.
Pro počty přijíždějících zahraničních vyučujících na PF UP je charakteristický stabilně
rostoucí trend. Tím se daří naplňovat dlouhodobý cíl v této oblasti, tj. zkvalitňování a
rozšíření nabídky cizojazyční výuky na PF UP.
Výrazně stoupající trend mají počty přijatých akademických pracovníků ze zahraničí,
což odráží stoupající renomé PF UP u zahraničních partnerů i rozšiřování sítě
partnerských VŠ. Zahraniční odborníci a vyučující působí na PF v rámci krátkodobých
i dlouhodobých výukových nebo výzkumných pobytů. Výukové pobyty jsou
realizovány zejména ve formě ad-hoc přednášek anebo dvoutýdenních intenzivních
kurzů. Organizace a rozsah výuky dvoutýdenních kurzů umožňuje získání kreditů za
povinně volitelný předmět (B), což činní tyto kurzy atraktivními pro studenty.
Prostřednictvím organizace Centre for International Legal Studies se sídlem v
Salzburgu PF UP každý rok hostí několik odborníků z praxe, především ze Spojených
států amerických, kteří se studenty fakulty sdílejí zkušenosti ze své dlouholeté právní
praxe.
V roce 2016 PF poprvé hostila zahraničního experta na dobu téměř celého semestru.
Prof. Lawrence Watters vyučoval Právo životního prostředí a studenti se s ním mohli
setkávat od poloviny ledna do konce dubna 2016.
V LS 2016/17 vedl dvoutýdenní kurz dr. Peter Kolker, jehož pobyt byl financován
Fulbrightovou komisí. Pro ak. roky 2017/18, resp. 2018/19 byly podány přihlášky
třemi uchazeči o jednosemestrální pobyt na PF UP.
Aktivita PF UP v oblasti příjezdu zahraničních odborníků, zejména pro výukové účely,
se kontinuálně zvyšuje a PF UP se daří rovněž zabezpečovat projektové nebo jiné
prostředky na finanční pokrytí pobytu a cestovních nákladů zahraničních odborníků.
Příkladem může být příjezd dr. Nellie Munin, která v LS 2017/18 absolvuje na PF UP
jednoměsíční výukový pobyt. Náklady pobytu i mzda budou hrazeny z grantových
prostředků získaných od The Israel Institute.
Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Stránka 19

Sebehodnotící zpráva Univerzity Palackého v Olomouci
B. Právo

Kromě ad-hoc přednášek je cílem v této oblasti, aby každý semestr byly studentům
nabídnuty alespoň tři dvoutýdenní intenzivní kurzy vedené zahraničními odborníky.
Důraz je kladen na obsahovou různorodost nabízených témat.
Další mezinárodní působení
V roce 2010 byla navázána spolupráce s partnery ze zemí visegrádské čtyřky v rámci
projektu Experiences with Implementation and Application of the EU Law in
Visegrad Countries, která mimo jiné umožnila vznik řady předmětů vyučovaných na
PF UP v cizích jazycích (zejm. v angličtině). Byl vytvořen a dodnes je studentům
nabízen modul „Law in English“, která umožňuje studentům získání certifikátu o
absolvování předmětů vyučovaných v cizím jazyce. I přes ukončení financování
projektu běží výuka v cizích jazycích na PF UP nadále a studenti stále mohou žádat a
žádají o vydání příslušných certifikátů.
Nabídka cizojazyčných předmětů na PF UP je rozsáhlá (více než 30 cizojazyčných
předmětů, většina v AJ, další v NJ a FJ) a pro zahraniční i domácí studenty atraktivní,
o čemž svědčí i fakt, že tyto kurzy jsou často navštěvovány i zahraničními studenty
z jiných fakult UP.
S ohledem na specifika národního práva nelze všechny programy nabízené PF UP
realizovat v cizím jazyce. Navzdory tomu PF UP v období posledních dvou let zavedla
následující programy nabízené v anglickém jazyce:


V akademickém roce 2015/2016 byl otevřen doktorský studijní program
European and International Law. V akademickém roce 2015/2016
nastoupil ke studiu 1 student, pro AR 2016/17 nebyl přijat žádný uchazeč, pro
rok 2017/2018 bylo k přijetí ke studiu navrženo 5 uchazečů.



V akademickém

roce

2016/2017

byl

otevřen

dvouletý

navazující

magisterský studijní program International and European Law.
V roce 2016/2017 ke studiu nastoupil 1 student, pro rok 2017/2018 bylo
k přijetí ke studiu navrženo 14 uchazečů.


V akademickém roce 2017/18 bude otevřen třísemestrální mezinárodně
uznávaný kurz LL.M. International and European Law. Po úspěšném
absolvování tohoto specializačního kurzu účastník získá mezinárodně
uznávaný titul LL.M. (Master of Laws). Současně je v spolupráci s Donau
Universität Krems (na základě smlouvy) nabízen kurz LL.M. International
Business Law.
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V případě jednoho studenta je na základě smlouvy realizován program cotutelle ve
spolupráci s University of Oviedo (doktorský studijní program).
PF UP organizuje dvě mezinárodní letní školy. Tradiční je česko-francouzská letní
škola organizovaná každoročně v spolupráci s partnerskou Univerzitou Clermont
Auvergne v Clermont – Ferrand.
Od roku 2015 se na přelomu června a července pravidelně koná mezinárodní letní
škola Summer Law School in Medical Law. Škola je zaměřena na různé aspekty
medicínského práva. Letní škola probíhá v anglickém jazyce a jejími účastníky jsou
převážně zahraniční studenti.
Strategie dalšího rozvoje
Pro další období je prioritou PF UP v oblasti mezinárodního působení zejména
rozšíření a zatraktivnění nabídky studia v cizích jazycích na bakalářské, magisterské a
doktorské úrovni, a to i ve spolupráci se zahraničními partnery a rovněž podpora
mobility zahraničních odborníků ke krátkodobým a zvláště dlouhodobým pobytům.
PF UP bude také dále podporovat mezinárodní mobilitu svých studentů zejména
v rámci dlouhodobých pobytů a posilovat spolupráci se zahraničními partnery v rámci
programu Erasmus+ i mimo něj. Probíhají jednání o spolupráci, resp. o uzavření
smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami, čímž je naplňován cíl dalšího
rozšiřování sítě partnerských univerzit. Důraz bude kladen nejen na další rozšiřování
partnerství v rámci programu Erasmus+, ale i nad rámec toho programu (např.
v rámci Erasmus kreditové mobility, apod.).
PF UP výrazně rozšířila spektrum marketingových a dalších aktivit s cílem informovat
o nabídce cizojazyčných programů. Byly vytvořeny zvláštní webové stránky
v anglickém jazyce, kde uchazeči získají komplexní informace o možnostech studia na
PF UP a souvisejících aspektech. Na podporu získání zahraničních studentů do těchto
programů rovněž zavedla právnická fakulta stipendia (stipendia J. L. Fischera pro
doktorský studijní program, Faculty of Law Excellence Scholarship pro magisterský
studijní program International and European Law).
Internacionalizace je důležitou součástí i projektových aktivit PF UP. V rámci projektů
realizovaných v současnosti bude podporována řada aktivit uvedená výše, zejm.
rozšíření nabídky cizojazyčné výuky na PF UP, zavedení dalších joint/double degree
programů, rozšíření nabídky cizojazyčných stáží pro studenty a navázání trvalé
spolupráce s institucemi umožňujícími pracovní stáže a zkvalitnění a rozšíření
nabídky letních škol.
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Spolupráce s praxí
V oblasti vzdělávání Právo je spolupráce s praxí zcela nezbytná, neboť cílem
vzdělávací činnosti ve vazbě na vymezený profil absolventa je příprava absolventů na
výkon právnických profesí a s tím souvisejících praktických činností. Z tohoto důvodu
klade PF UP velký důraz na spolupráci s praxí týkající se vzdělávací činnosti.
V realizovaných bakalářských a magisterských studijních programech jsou zavedeny
povinně-volitelné předměty odborných praxí (domácí i zahraniční) realizované ve
spolupráci s institucemi a orgány veřejné moci (např. soudy, státní zastupitelství,
Probační a mediační služba, orgány územních samosprávných celků a další). Nabídka
praxí se neustále rozšiřuje. Dále jsou ve studijních plánech zavedeny povinněvolitelné předměty zaměřené na určité specifické oblasti či instituce (např. Právní
klinika ombudsmanské praxe realizovaná ve spolupráci s Kanceláří VOP nebo
předmět Katastr nemovitostí zajišťovaný zaměstnankyní Katastrálního úřadu pro
Hlavní město Prahu).
Do výuky většiny předmětů jsou zapojení odborníci z praxe, ať již z řad akademických
pracovníků PF UP, kteří zároveň působí v praxi (např. soudci nebo asistenti soudců
z různých soudů včetně Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, advokáti
a další), nebo z řad externích vyučujících dohodnutých ad hoc pro konkrétní
přednášku či volitelný předmět. Rovněž je nutno zmínit, že PF UP realizuje velké
množství prakticky orientovaných předmětů v podobě právních klinik, kde studenti
aplikují teoretické poznatky při poskytování bezplatného právního poradenství
nemajetným osobám pod dozorem pedagogů PF UP nebo spolupracujících advokátů,
dále v rámci programu street-law, kde studenti PF UP rozšiřují právní vědomí žáků
základních a středních škol, a také v rámci předmětů spočívajících v simulovaném
soudním jednání (moot court) v různých právních oblastech.
PF UP rovněž spolupracuje s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR a připravuje
žádost o akreditaci společně realizovaného doktorského studijního programu.
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Kapacity pro praktickou výuku
S ohledem na povahu výukových cílů stanovených v rámci profilů absolventů v rámci
oblasti vzdělávání Právo spočívá praktická výuka v nácviku právnických dovedností,
zejména vyhledávání právních informací, příprava právních dokumentů a podání,
vedení právních agend, vystupování před orgány veřejné moci a komunikace
s klientem apod. K zajištění praktické výuky těchto dovedností není v zásadě třeba
žádného zvláštního materiálně technického vybavení nad rámec toho, co je
standardně potřebné k realizaci teoretické výuky (učebny, výpočetní technika,
promítací technika, právní informační systémy, knihovna). Nad rámec uvedeného
základního vybavení je PF UP vybavena následujícím zvláštním vybavením pro
praktickou výuku:


soudní síň;



kancelář studentské právní poradny zajišťující chod klientských právních
klinik (zejména uchování spisové dokumentace apod.).

PF UP v současné době připravuje realizaci investiční akce, v jejímž rámci dojde
k rozšíření prostor knihovny PF UP o studovnu a další prostory určené
pro interaktivní praktickou výuku. Po dobu platnosti institucionální akreditace tedy
bude zajištěno technické vybavení potřebné pro realizaci praktické výuky v oblasti
vzdělávání Právo.
Dostupnost informačních zdrojů pro oblast vzdělávání Právo na PF UP
V současné době je studentům a akademickým pracovníkům PF UP dostupných více
než 33 000 knih, 112 časopisů a 3 871 dalších zdrojů z oblasti Právo, z toho podstatná
část je tvořena cizojazyčnými zahraničními odbornými zdroji. Uvedené zdroje jsou
rozděleny mezi centrální knihovnu UP a oborovou knihovnu Právnické fakulty. PF UP
knihovní fond soustavně doplňuje o aktuální publikace, přičemž v roce 2018 je pro
tento účel schválena mimořádná investice 1.000.000 Kč. Z právních informačních
systémů jsou dostupné ASPI, Codexis, Beck Online, Hein-Online a Kluwer
Arbitration, právní obsah je však zahrnut také v dalších databázích, které jsou
přístupné celé Univerzitě Palackého, jako například JSTOR a další. Dostupné
informační zdroje a poskytované knihovnicko-informační služby jsou pro oblast
vzdělávání Právo plně dostatečné pro všechny stupně a typy vzdělávacích programů.
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