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Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat 
základům...  (Mathy)

Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho 
lovit, zajis  š mu potravu pro celý život. (čínské přísloví)

Tato známá přísloví vys  hují také podstatu a smysl 
právního vzdělávání.  Právnická fakulta by vám měla 
poskytnout potřebné vědomostní základy, na nichž 
jako budoucí absolven   budete v praxi moci stavět. 
S každým vyřešeným případem se tyto základy budou 
upevňovat. Teore  cké znalos   jsou však bez potřeb-
ných dovednos   jako stavební kameny bez malty. Do-
vednos   osvojené již v průběhu studia na právnické 
fakultě mají pro vás výhodu v tom, že je v praxi využi-
jete hned a budete je využívat po celou dobu své ka-
riéry, na rozdíl od některých znalos  , které s častými 
legisla  vními změnami zastarávají. 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
nabízí ze všech právnických fakult v ČR nejpropraco-
vanější systém dovednostního a prak  ckého vzdělává-
ní. Tato příručka by vám měla umožnit zorientovat se
v nabídce volitelných předmětů zaměřených na roz-
voj prak  ckých dovednos   a vybrat si předměty, kte-
ré vám nejlépe pomohou rozvinout  dovednos   pro 
praxi podle vašich představ. 

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. 
Vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání

 PF UP 
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KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CO, JAK A PROČ?

ZNALOSTI 

Pro úspěšný výkon jakékoliv profese potřebujete nejen vědět, co máte dělat, ale také jak a hlavně proč to vůbec máte 
dělat. Proto i právnická fakulta, pokud má své absolventy řádně vybavit pro výkon právní profese, musí u nich kromě 
kvalitních teore  ckých znalos   rozvinout také řadu dovednos   a vybudovat profesní hodnoty. Na rozdíl od rychle se 
měnící právní úpravy jsou dovednos   a hodnoty trvalými kvalifi kačními předpoklady, které jsou potřebné pro prak  cké 
využi   získaných vědomos   a pro orientaci v proměnlivém, mnohoúrovňovém a pluralitním právním prostředí.

Význam dovednos   pro konkurenceschopnost a profesní uplatnění je patrný na mnoha úrovních – v obecné rovině 
lze zmínit např. Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006, o klíčových schop-
nostech pro celoživotní učení, v oblas   právního vzdělávání je pak zřejmě nejvýznamnějším dokumentem vymezujícím 
dovednos   a hodnoty potřebné pro výkon právní profese Report of the Task Force on Law Schools and the Legal Profes-
sion: Narrowing the Gap (tzv. MacCrate Report), který zpracovala American Bar Associa  on v roce 1992.
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Proces rozvoje dovednos   důležitých pro právní profesi začíná již před 
nástupem na právnickou fakultu. Nejprve jsou, resp. měly by být v rám-
ci všeobecného vzdělávání rozvíjeny tzv. klíčové kompetence, jimiž jsou 
podle Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/962/ES komu-
nikace v mateřském a v cizím jazyce, matema  cké schopnos   a schopnos   
v oblas   vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, 
schopnost učit se, sociální a občanské schopnos  , smysl pro inicia  vu a pod-
nikavost a kulturní povědomí a vyjádření. Ne vždy však střední a základní 
školy tento úkol efek  vně a v plném rozsahu splní, proto se rozvoji klíčových 
kompetencí důležitých pro právní profesi věnujeme také na PF UP.

Rozvoj právních dovednos   a hodnot má kulminovat na právnické fakultě, 
která by měla své posluchače podle Mac-Crate Report vybavit dese   základní-
mi dovednostmi, kterými jsou řešení problémů, právní analýza a argumentace, 
vyhledávání právních informací, vyhledávání a práce s fakty, profesní komuni-
kace, poskytování právního poradenství, vyjednávání, dovednos   pro soudní síň 
a alterna  vní řešení sporů, organizace a řízení výkonu právní profese a v neposlední řadě rozpoznání a řešení e  ckých 
konfl iktů. Tyto dovednos   jdou ruku v ruce se čtyřmi základními hodnotami právní profese – poskytování kvalitního 
právního zastoupení, rozvíjení spravedlnos  , férovos   a morálky, usilování o rozvoj právní profese a profesní sebevzdě-
lávání.

Právní profese je stejně jako řada dalších odborných profesí založena na průběžném celoživotním doplňování vzdělá-
ní, což refl ektují i oba zmiňované dokumenty. Právní vzdělávání právnickou fakultou nekončí. Naopak, právnická fakulta 
musí své absolventy připravit na kon  nuální budoucí sebevzdělávání.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci si význam dovednos   a hodnot pro výkon právní profese uvědo-
muje, proto je v rámci magisterského studijního programu Právo a právní věda kromě intenzivního studia teore  ckých 
znalos   kladen důraz také na rozvoj dovednos  . Kromě zapojení určitých dovednostních prvků (např. rozvoje právní 
analýzy a argumentace) do povinných předmětů zaměřených na konkrétní právní odvětví jsou do studijního plánu za-
řazeny i specializované předměty, v nichž je rozvoj dovednos   a hodnot prioritou. Jedná se o povinné (např. Kurz práv-
nických dovednos  ) i volitelné (např. právní kliniky) předměty, které dohromady tvoří propracovaný systém schopný 
kvalitně připravit absolventa PF UP pro prak  cký výkon právní profese.

Cílem této brožury je představit možnos  , které PF UP nabízí v oblas   rozvoje dovednos   a hodnot, a umožnit vám 
vytvořit si osobní plán přípravy na vysněnou právní profesi.
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10 základních profesních dovednos   právníka (dle MacCrate Report)

řešení
problémů

právní analýza
a argumentace

vyhledávání právních 
informací

vyhledávání
a práce s fakty

profesní
komunikace

poskytování právního 
poradenství vyjednávání

dovednos   pro soudní 
síň a alterna  vní 
řešení sporů

organizace a řízení 
výkonu právní profese

rozpoznání a řešení 
e  ckých konfl iktů

Právní vzdělávání

právnickou fakultou 

nekončí. Právnická

fakulta musí své 

absolventy připravit

na kon  nuální budoucí 

sebevzdělávání.
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Profesní e  ka
Procesní podání v civilních věcech

Aplikované trestní právo
Odborná stáž

Úvod do studia

Kurz právnických 
dovednos  

Poradenské Kombinované

Lidskoprávní Public
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Street
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Legal skills
course
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Moot court
program

Obecná
nadstavba

Moot court
1, 2, 3

Simulovaná 
soudní jednání 

z civilního
práva

Mezinárodní
arbitráž

Soutěže

 Pracovní stáž
v zahraničí

SPP
Spotřebitel

APK
SocZab

LPK
Laboratoř

ADK
KPP

PKUCP

KStavP
EPK

Právo pro každý
den

VYSVĚTLIVKY:
SPP – Studentská právní poradna
Spotřebitel – Spotřebitelská právní klinika
APK – Administra  vně právní klinika
SocZab – Právní klinika sociální zabezpečení
LPK – Lidskoprávní klinika
Laboratoř – Studentská laboratoř lidských práv

ADK – An  diskriminační klinika
KPP – Klinika práv pacienta
PKUCP – Právní klinika uprchlického a cizineckého práva
KStavP – Klinika stavebního práva
EPK – Enviromentální právní klinika
ORANŽOVÁ BARVA naznačuje předměty v anglič  ně
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Dovednostní vzdělávání začíná na PF UP již od prvního semestru, tj. v zimním semestru 1. ročníku, a to v povinném 
předmětu Úvod do studia. Jeho cílem cílem je vybavit studenty některými základními dovednostmi, které budou po-
třebovat v průběhu celého studia na PF UP. Studen   1. ročníku si mohou zapsat také volitelný předmět Vyhledávání 
právních informací, který jim umožní rozvinout tuto důležitou profesní dovednost. Vzhledem ke skladbě povinných 
předmětů v 1. a ve 2. ročníku mají již studen   2. ročníku možnost zapsat si některé volitelné dovednostní předměty 
a pokračovat v rozvoji profesních dovednos   (Právo pro každý den, Studentská právní poradna).

Od 3. ročníku pak probíhá dovednostní vzdělávání „naplno“. V zimním semestru 3. ročníku studen   povinně absolvují 
semestrální předmět Kurz právnických dovednos  , který je zaměřen na rozvoj dovednos   nezbytných pro výkon právní 
praxe (např. komunikace s klientem, poskytování právního poradenství atd.). Na tento povinný základ společný pro 
všechny mají zájemci z řad studentů 3., 4. a 5. ročníku možnost navázat absolvováním některého z volitelných nadstav-
bových dovednostních předmětů (Profesní e  ka, Základy právní argumentace atd.), k tomu si mohou zapsat některou 
z právních klinik nebo absolvovat odbornou stáž na soudě nebo státním zastupitelství. Pro studenty, kteří mají zájem 
rozvíjet své dovednos   i v anglič  ně, je určen předmět Legal Skills Course, který lze zjednodušeně charakterizovat jako 
anglickou verzi Kurzu právnických dovednos  .

Jednou z nejefek  vnějších metod rozvoje profesních dovednos   je moot court neboli simulované 
soudní řízení. Studentům PF UP se nabízí několik předmětů založených na metodě moot court, 
a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Výhodou předmětů Mezinárodní arbitráž a Simulovaná 
soudní jednání z civilního práva, které jsou vedeny v češ  ně, je hlubší seznámení s českou 
právní úpravou daného řízení a důraz na prak  ckou uplatnitelnost nabytých znalos   a do-
vednos  .

Předměty Moot Court 1, 2 a 3 vyučované v anglič  ně zase dávají studentům, kteří umě-
jí dobře anglicky, možnost zúčastnit se některé z mezinárodních moot courtových soutěží 
(Willem C. Vis Interna  onal Commercial Arbitra  on Moot, Jessup Interna  onal Law Moot 
nebo Central and Eastern European Moot). Získají tak unikátní příležitost vyrazit do zahraničí, 
soutěžit se studenty z pres  žních světových univerzit a načerpat globální zkušenos  , které 
otevírají dveře v nejedné z velkých advokátních kanceláří.
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VÍCE SE O JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH
DOZVÍTE NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH.

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.
 (Konfucius)
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POVINNÉ DOVEDNOSTNÍ PŘEDMĚTY

Úvod do studia 1. ročník
Cílem předmětu Úvod do studia je vybavit vás základními dovednostmi pro studium na právnické fakultě. Tomu také 

odpovídá způsob výuky, která je založena na interak  vních seminářích, kde si budete moci jednotlivé dovednos   osvojit 
a procvičit. Protože k předmětu existují kvalitní studijní texty, jsou přednášky zaměřeny na problema  cké prvky, případně 
na záležitos  , které ve studijních textech nejsou dostatečně podrobně řešeny.

Hlavní linií předmětu, od které se odvíjejí témata jednotlivých seminářů a získávané dovednos  , je zpracování odborného 
právního textu. Zvolíte si téma, naučíte se správně strukturovat text, vyhledávat odborné právní informace, osvojíte si zá-
kladní pravidla, jak se vyhnout plagiarismu, naučíte se přesvědčivě argumentovat a prezentovat výsledky své práce. Přitom 
se budete věnovat i jiným dovednostem, zejména organizaci času, efek  vnímu učení, učení se ze zkušenos  , poskytování 
a přijímání zpětné vazby apod.

Garantem předmětu je doc. PhDr. Vlas  mil Fiala, CSc. Předmět vyučují: Mgr. Petra Melo  ková, Mgr. Petra Měšťánková, 
Ph.D., JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. a JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. Předmět je povinný 
pro všechny studenty magisterského studia a potkáte se s ním hned v prvním semestru prvního ročníku.

6



Kurz právnických dovednos   3. ročník
Kurz právnických dovednos   je vyučován od zimního semestru akademického roku 2007/2008, a to jako vůbec první 

předmět svého druhu (tj. orientovaný na právnické a jiné dovednos   využitelné v praxi) vyučovaný na právnických fakul-
tách v ČR. Cílem KPD je posílit v absolventském profi lu prvek prak  ckých dovednos   a  m vás komplexněji připravit na 
prak  ckou aplikaci práva. KPD byl při reformě magisterského studijního programu záměrně zařazen do tře  ho ročníku, 
kdy jste se již seznámili s hlavními právními obory (občanské a trestní právo) a jste tak schopni v prak  ckých cvičeních 
a situacích rozvíjet své profesní dovednos  . KPD do jisté míry navazuje na povinný předmět z prvního ročníku Úvod do 
studia, v němž si osvojujete základní studijní dovednos   a klíčové kompetence. 

Cílem KPD je vybavit všechny studenty PF UP dovednostmi potřebnými pro řešení jednoduchých právních problémů 
tak, aby byli schopni již v průběhu studia poradit svým blízkým v běžných životních situacích. Studen   si tak postupně 
osvojí dovednos   vedení úvodního rozhovoru s klientem, řešení a analýzy právních problémů, sepisování právních do-
kumentů a konečně poskytování právního poradenství.

Kurz se setkává u studentů s velmi kladnou odezvou, a to nejen interak  vnos  , kterou umožňují menší počty studen-
tů v seminárních skupinác, ale také svým úzkým propojením s praxí a možnos   diskutovat o konkrétních problémech. 
Zápis do předmětu přes Portál UP je povinný ve tře  m ročníku. Garantem Kurzu právnických dovednos   je JUDr. Maxim 
Tomoszek, Ph.D. (maxim.tomoszek@upol.cz). V seminárních skupinách však potkáte vyučující z různých kateder a také 
odborníky z praxe. 
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  Vyhledávání právních informací
Již v 1. ročníku máte možnost zapsat si nadstavbový volitelný předmět Vy-
hledávání právních informací a navázat tak na základy dovednos   vyhle-

dávání právních informací, které získáte v povinném předmětu Úvod do 
studia. Předmět Vyhledávání právních informací si klade za cíl naučit 

vás plně využívat všechny funkce právního informačního systému 
Codexis pro efek  vní řešení případů z praxe. Nejprve se naučíte 

se systémem zacházet a využívat jeho funkce, ve druhé po-
lovině předmětu pak jsou s využi  m získaných dovednos   

řešeny případové studie z různých oblas   práva, abyste 
si nabyté dovednos   procvičili a řádně osvojili. V rám-

ci předmětu je kladen důraz na názornost výuky, 
interak  vnost, samostatnou práci a možnost 

procvičit si nabyté dovednos  . Předmět je 
realizován ve spolupráci s odborníky, kteří 

se podílejí na vývoji informačního sys-
tému Codexis. Garantem předmětu 

je  JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
 (maxim.tomoszek@upol.cz).

VOLITELNÉ DOVEDNOSTNÍ PŘEDMĚTY
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Základy právní argumentace
Nejstěžejnější dovednos   právníka je dovednost argumentace. Síla a neprůstřelnost argumentace jsou to  ž rozhodu-

jícími faktory ovlivňujícími úspěch v řešení složitých právních sporů. Současně mají právníci povinnost zacházet s prá-
vem postupem de lege ar  s. Právě pravidla umění právnického, jak bychom mohli právní argumentaci označit, předsta-
vují obsahovou náplň tohoto předmětu.

Současně se v tomto předmětu setkáte s moderním přístupem k právu a zjis  te, že Vaše argumenty nemusí vy-
cházet pouze z doslovného znění zákona, ale že mohou být ozdobeny aplikací právních principů a hodnot, které 
mají na výslednou pozici Vašich klientů taktéž zásadní dopad. Skutečně nemáme v českém 
právu precedenty? A jaký je význam zvyklos   a obyčejů pro právní argumentaci? Má 
každý právní případ jen jedno jediné správné řešení? Odpovědi na tyto otázky podlo-
žené právě argumenty de lege ar  s v tomto předmětu určitě uslyšíte.

 V jednotlivých seminářích tak budou zásady přípustné argumentace (právní 
metodologie) rozebrány na prak  ckých případech z aplikační praxe, včetně roz-
boru rozhodovací praxe vysokých českých soudů (Ústavní soud, Nejvyšší soud, 
Nejvyšší správní soud). Budete si proto sami moci udělat obrázek na to, jak zku-
šení právníci s právem zachází. Tento předmět vede přední český odborník na 
otázky metodologie nalézání práva JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Profesní e  ka
Předmět Profesní e  ka vás seznámí se základními principy profesní e  ky 

a odpovědnos   v České republice. Naším hlavním cílem je vyplnit mezeru 
v právním vzdělávání týkající se hodnotové výchovy budoucích právníků. 
Prak  kující právníci to  ž často chápou své povolání spíše jako druh pod-
nikání, kde hlavním měřítkem úspěchu je pouze zisk, a opomínají tak 
skutečnost, že i oni jsou součás   výkonu spravedlnos  .

Kromě advokátů je předmět zaměřen i na další právní profese, 
při jejichž výkonu hraje profesní e  ka zásadní roli, neboť sta-
vovské a další organizace sdružující tyto profese mají své 
e  cké kodexy, jejichž dodržování kárně vymáhají. Předmět 
je realizován prak  ckou formou založenou na ak  vní účas-
  studentů na seminářích, která spočívá v řešení přípa-

dových studií, řízených diskusích o problémech z praxe
a samostatné práci v malých skupinách. K tomu je po-
třebná intenzivní domácí příprava spočívající ve čtení 
zadaných materiálů. Cílem předmětu je, aby si studen-
  vytvořili e  cké cítění, které jim po skončení fakulty 

umožní předcházet e  ckým konfl iktům, a pokud již na-
stanou, budou je umět rozpoznat a vyřešit. Výuka bude 
realizována v šes   intenzivních blocích. Potkáte odborníky 
ze všech oblas   praxe, kteří vás seznámí s vlastními poznat-
ky a zkušenostmi s e  ckou stránkou výkonu svého povolání. 
Garantem předmětu je JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. (maxim.
tomoszek@upol.cz). Do předmětu se můžete zapsat prostřed-
nictvím Portálu UP.

Skutečně nemáme v českém 
právní argumentaci? Má 
i na tyto otázky podlo-

uslyšíte.
rgumentace (právní 
í praxe, včetně roz-

oud, Nejvyšší soud,
rázek na to, jak zku-
í český odborník na
LL.M.

y profesní e  ky 
vyplnit mezeru

ucích právníků. 
ko druh pod-
omínají tak 

rofese, 
a-

-
. 
.
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Aplikované trestní právo
Volitelný předmět Aplikované trestní právo navazuje na ukončenou výuku povinného předmětu Trestní právo hmotné 

a procesní a má vám umožnit získání hlubších poznatků z vybraných oblas   trestního práva hmotného a procesního. Sou-
časně vám umožní získání určitých základních prak  ckých dovednos   a návyků potřebných pro výkon specifi ckých právnic-
kých profesí (policisty, veřejného žalobce, soudce, advokáta). Obsahem výuky budou jednak přednášky k vybraným otázkám 
(rozhodnu   ve věcech trestních, právní moc a vykonatelnost v trestních věcech, problema  ka jednoty a totožnos   skutku 
aj.) a jednak prak  cká práce se vzorovým trestním spisem vytvořeným ve formě učební pomůcky. Část výuky se uskuteční 
jako prak  cká stáž na Okresním soudě v Olomouci, kde budete pracovat pod dohledem zkušených prak  ků. Tento předmět 
vám má umožnit také prohloubení samostatného písemného jazykového projevu, protože na seminářích sami vypracujete 
některá základní procesní rozhodnu   (obžalobu, rozsudek soudu 1. stupně) v jednoduchých trestních věcech. Pro úspěšné 
ukončení předmětu je nutná účast na seminářích, správné vypracování zadaného procesního rozhodnu   podle předloženého 
vzorového trestního spisu a úspěšné absolvování zkoušky. Garantem je Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Vyučující je JUDr. Ivana 
Rabinská, Ph.D. (ivana.rabinska@upol.cz)

Simulovaná soudní jednání z civilního práva
Na Katedře občanského práva a pracovního práva se pro vás vyučující snaží rozvíjet prak  cké dovednos   simulací průbě-

hu soudního jednání na základě konkrétního případu. 
V prvním bloku je výuka směřována na rozbor příkladu týkajícího se práv věcných - pozornost je kladena zejména na: 

prokázání naléhavého právního zájmu u žaloby určovací; prokázání vlastnického práva; dokázání dobré víry v případě vydr-
žení práva odpovídajícího věcnému břemeni. Druhý blok je zaměřen na „klasické“ soudní jednání ve věcech civilních, jehož 
předmětem je nárok vyplývající z práva závazkového. Důraz je kladen především na přesnou formulaci žalobního pe  tu 
a důsledky jeho nedostatků, důkazní prostředky (zejména svědecká výpověď a znalecký posudek) a závěrečné řeči – argu-
mentace stran. Tře   blok je věnován řízení před soudem druhého stupně, kterému není možné se v rámci výuky v Civilním 
procesu z časových důvodů věnovat vůbec. Pozornost je zaměřena na formulaci odvolacích důvodů, jednání před odvolacím 
soudem a dokazování před odvolacím soudem. Garantkou předmětu Simulovaná soudní jednání z civilního práva I. je JUDr. 
Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. (bl.vitova@gmail.com) a garantkou předmětu Simulovaná soudní jednání z civilního práva II. je 
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
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Procesní podání v civilních věcech
Předmět Procesní podání v civilních věcech volně navazuje na povinné 

předměty Civilní proces 1 a 2 a Občanské právo 1, 2 a 3. Vzal si za cíl přede-
vším umožnit vám aplikaci získaných znalos  , poskytnout prak  cký náhled 
na danou problema  ku a mo  vovat vás k samostatné tvůrčí činnos  . Bu-
dete se věnovat nejen různým druhům žalob ale také návrhům na uzavření 
soudního smíru nebo vydání předběžného opatření. Samozřejmou součás   
jsou podání opravných prostředků (odpor pro   platebnímu rozkazu, námit-
ky pro   směnečnému či šekovému platebnímu rozkazu, odvolání, dovolání, 
žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost). Garantkou předmětu je 
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. 

Odborná stáž
V předmětu Odborná stáž na soudě máte jedinečnou šanci absolvovat 

v průběhu studia odbornou stáž na některém z českých soudů. Dohodu 
o vykonání odborné stáže uzavíráte s vybranou ins  tucí vy sami, fakulta 
vám při tom poskytuje potřebnou součinnost (vystavuje doporučení, potvr-
zení o studiu apod.). V rámci tohoto předmětu je možné uznat také stáž na 
státním zastupitelství. Tento předmět naopak není možné absolvovat vyko-
náním stáže u soukromých subjektů (praxe u advokátů, notářů, exekutorů 
apod.). Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je vykonání alespoň 
měsíční stáže doložené písemným potvrzením vystaveným příslušnou ins  -
tucí (předsedou soudu, ředitelem správy soudu, vedoucím státního zastupi-
telství, příp. jimi potvrzenými osobami).

Stáž je možné absolvovat v průběhu celého roku, tj. i v období letních 
prázdnin. Předmět je určen pro studenty 3. až 5. ročníku magisterského stu-
dia. Garantem předmětu je JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (fi lip.scerba@upol.cz).

Mezinárodní arbitráž
Předmět Mezinárodní arbitráž je zaměřený na řešení sporů vznikajících 

v mezinárodním obchodu. V rámci předmětu se seznámíte s konkrétním 
případem, který budete sledovat od vzniku sporu po různé možnos   jeho 
vyřešení. Cílem předmětu je nabídnout vám možnost získat prak  cké zkuše-
nos   a dovednos  , které budou uplatnitelné nejen v oblas   mezinárodního 
obchodu, ale i obecně při řešení právních sporů. Absolvováním předmětu 
byste si měli osvojit základy vyjednávání, nabýt konkrétní zkušenos   s me-
diací (včetně rozboru současné a chystané právní úpravy mediace v českém 
právním řádu) a v rámci simulovaného rozhodčího řízení si vyzkoušet pozici 
právního zástupce stran. K dispozici máte dokumenty, se kterými byste se 
setkali v běžné obchodněprávní praxi, a pomocí videonahrávek získáte před-
stavu o situacích, které mohou při řešení sporů vznikat. Garantkou a vyuču-
jící předmětu je JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D. (miluse.hrncirikova@upol.
cz). Předmět je určen pro 3., 4. a 5. ročník magisterského studia.
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Na Právnické fakultě UP máte možnost stu-
dovat také v anglič  ně. V rámci projektu „Law 
in English“ si můžete zapsat volitelné předměty, 
které jsou primárně určeny zahraničním studen-
tům v rámci programu Erasmus. V nabídce před-
mětů vyučovaných v anglič  ně jsou také do-
vednostní předměty: Legal Skills Course a Moot 
Court 1, 2 a 3. 

Legal Skills Course
Předmět Legal Skills Course je obdobou Kurzu 

právnických dovednos  . Vyučuje se však v an-
glič  ně. Klade si za cíl posílit prvek prak  ckých 
právnických dovednos   a  m vás komplexněji 
připravit na prak  cké využívání práva. Doplňuje 
předměty zaměřené na výuku hmotného a pro-
cesního práva. Zaměřujeme se v něm na nácvik 
komunikačních, prezentačních a analy  ckých 
dovednos  , a to vždy ve vztahu k jejich uplat-
nění v právu. Předmět není zaměřen pouze na 
dovednos   advokátské (poradenské), nýbrž i na 
ty, které jsou využívány v jiných právnických pro-
fesích a také při studiu právnické fakulty.

Garantem předmětu je JUDr. Maxim Tomos-
zek, Ph.D. (maxim.tomoszek@upol.cz). Do před-
mětu se zapisujte přes Portál UP. Výuka probíhá 
v letním semestru. Předmět je primárně určen 
i pro studenty, kteří na PF UP studují v rámci vý-
měnného studijního pobytu Erasmus, omezený 
počet míst je však nabízen také domácím stu-
dentům.
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Na Právnické fakultě UP máte možnost stu-

Thinking about studying in English?

Pracovní stáž v délce 3-12 měsíců můžete absol-
vovat u různých zahraničních partnerských ins  tucí 
veřejného či soukromého sektoru (advokátní kan-
celáře, ministerstva, neziskové organizace atd.).
V rámci programu ERASMUS je vaše pracovní stáž 
fi nančně podpořena s  pendiem a na PF UP za ab-
solvování stáže získáte také kredity.

Věděli jste, že v rámci programu ERASMUS
můžete absolvovat také pracovní stáž v zahraničí?
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MOOT COURT
Moot court je anglický výraz pro simulaci soudního řízení. Nejčastěji je u nás tato ak  vita známá jako soutěž studentů 

v simulovaném řízení před soudem. Moot court však neznamená jen soutěž. Především v anglicky hovořících zemích 
představuje ak  vitu, jež je léta běžnou součás   právnického vzdělávání. Z pohledu právního zástupce stran pokrývá 
různá stadia soudního řízení, od přípravy písemného podání až po přednesení argumentů svého klienta před soudem.

Na Právnické fakultě Univerzity Palackého mají moot courty dlouhou tradici. Přispěla k tomu také skutečnost, že již 
od roku 1997, tedy jako první právnická fakulta v ČR, disponuje soudní síní, tzv. Rotundou. Studen   naší fakulty dosahují
v různých národních i mezinárodních moot courtových soutěžích pravidelně velmi dobrého umístění.

Právnická fakulta podporuje účast svých studentů v pres  žních domácích i mezinárodních soutěžích v simulovaném 
soudním nebo rozhodčím řízení. Studen   olomouckých práv se již několik let účastní soutěží jako Philip C. Jessup Inter-
na  onal Law Moot Court Compe   on nebo Willem C. Vis Interna  onal Commercial Arbitra  on Moot. Jde o meziná-
rodní soutěže s dlouholetou tradicí, kterých se účastní týmy z celého světa. Naše zkušenos   dokazují, že i když probíhají 
v anglickém jazyce, tvrdá práce a kvalitní příprava našich studentů z nich dělá pro jiné školy kvalitní soupeře. Kromě 
toho na fakultě probíhá řada moot courtů, které organizuje studentská organizace ELSA, a nejaktuálněji např. také české 
i evropské moot courty zaměřené na oblast lidských práv.

Nic vám také nebrání v tom, abyste se z vlastní inicia  vy zapojili i do jiných soutěží než těch, které fakulta zahrnula 
do svých předmětů. Centrum pro klinické právní vzdělávání je připraveno v této oblas   poskytnout metodické zajištění 
a předat vám své zkušenos  . Pro více informací se obraťte na JUDr. Miluši Hrnčiříkovou, Ph.D. nebo na JUDr. Maxima 
Tomoszka. Jeho zaměstnanci také zpracovali metodickou příručku pro studenty i pedagogy, která velmi podrobně radí, 
jak v moot courtových soutěžích uspět.

14

Moot Court neznamená jen soutěž. Je to především 
jedinečná metoda výuky práva, která umožňuje komplexní 
rozvoj profesních dovednos  .
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Desítky knih, 

hromada judikatury, 
hodiny pracovních setkání 
a cvičných argumentačních 
kol… čelit týmům z celého 
světa… je to hra, která   
dá víc, než tě kdy naučí 
kniha.
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MOOT COURT 1, 2, 3
Hlavním cílem volitelných předmětů Moot Court 1, 2, 3 je poskytnout vám možnost zúčastnit se za kredity mezinárod-

ních moot courtových soutěží a zdokonalit tak komplexně své dovednos  , vyzkoušet si profesní komunikaci v anglickém 
jazyce. Na výběr máte Philip C. Jessup Interna  onal Moot Court Compe   ton (mezinárodní právo veřejné), Willem C. Vis 
Interna  onal Commercial Arbitra  on Moot (mezinárodní arbitráž v obchodních věcech) a Central and Eastern European 
Moot Court (evropské právo). Ačkoli mají tyto soutěže velmi podobnou strukturu, je příprava na každou z nich přizpůso-
bena jejím specifi kům.

Moot courtovým soutěžím je společné, že pro každý rok je vyhlašován nový soutěžní pří-
pad. Od vyhlášení, kterým soutěž začíná, pak probíhá písemná fáze soutěže spočívající ve 
zpracování a odevzdání písemných podání. Soutěže jsou zakončeny ústní prezentací.

Abyste se v případě zájmu mohli za kredity zúčastnit všech tří mezinárodních soutěží, 
nebo se několikrát zúčastnit stejné soutěže, je volitelný předmět ve studijním plánu 
označován čísly 1, 2 a 3. Co se týče seminářů ve volitelných předmětech Moot Court 
1, 2, 3, odpovídá jejich náplň průběhu dané soutěže. 

Úvodní semináře (před uveřejněním zadání případu pro daný rok) jsou 
věnovány teore  cké přípravě, zvyšování vaší odbornos   v relevantní 
oblas   práva, obeznámení s metodologií, specifi ky písemných 
podání apod. Po uveřejnění zadání pro daný ročník soutěže 
jsou semináře věnovány rozboru případu, hodnocení písem-
ných podání, právní argumentaci, rešerši odborné literatury 
a judikatury. Po odeslání písemných podání se na seminářích 
budete připravovat na ústní část soutěže, největší pozornost 
je přitom věnována zvyšování kvality ústní argumentace. 
V této fázi budete mít možnost zúčastnit se tzv. pre-mootů 
(v ČR nebo v zahraničí), počítá se i s konzultacemi s od-
borníky v dané právní oblas  . Závěrečnou fázi předmětu 
představuje samotná účast studentů v ústním kole dané 
mezinárodní soutěže.
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Více informací

k jednotlivým soutěžím

najdete na ofi ciálních

webových stránkách:

www.ilsa.org/jessuphome

www.cisg.law.pace.edu/vis.html

www.ceemc.co.uk/
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Dveře právních klinik se vám otevírají již od druhého ročníku. Jde o volitelné předměty, které se obsahově zaměřují se na 
široké spektrum právních oblas  , a tak je na vás položit si otázky „Co mě zajímá?“ nebo „Čemu se chci věnovat po skončení 
studia?“.

Právní kliniky představují most mezi teorií a praxí. Ve své základní formě spočívají v tom, že studen   právnické fakulty 
pod dohledem pedagogů poskytují bezplatné právní poradenství klientům, kteří si nemohou placenou právní pomoc dovo-
lit. Tato výuková metoda se vyvinula na počátku 20. stole   v USA a jak napovídá slovo klinika, je inspirována vzděláváním 
budoucích lékařů, které zahrnuje praxi s pacienty. Od té doby se však poradenské právní vzdělávání inten-
zivně rozvíjelo a přijalo i jiné formy založené na simulaci, které umožňují studentům proniknout do 
více specializovaných oblas   práva, kde je velmi těžké najít klienty s reálnými případy. Studen   
se věnují řešení modelových případů, analýzám judikatury a legisla  vy, simulovanému řízení 
před soudem nebo rozšiřují právní vědomí široké veřejnos  . Právní kliniky jsou velmi důleži-
tou součás   právního vzdělávání, neboť umožňují kompenzovat jeho nejčastěji zmiňovaný 
nedostatek – odtrženost od praxe. 

Výuku všech právních klinik na PF UP organizuje a garantuje Centrum pro klinické právní 
vzdělávání. Právní kliniky se člení na tzv. poradenské právní kliniky (live-client clinics) zamě-
řené na poskytování právního poradenství skutečným klientům v různých oblastech práva 
a na specializované, simulované právní kliniky, jejichž náplní jsou jiné prak  cké činnos   
než poskytování přímého právního poradenství. Ve skupině specializovaných právních kli-
nik převládají právní kliniky zaměřené na problema  ku ochrany lidských práv (Lidskopráv-
ní klinika, An  diskriminační klinika, Klinika práv pacienta, Právní klinika uprchlického a cizi-
neckého práva a Studentská laboratoř lidských práv). Ostatní specializované právní kliniky 
se zaměřují na ochranu různých veřejných zájmů (Environmentální právní klinika, Klinika 
stavebního práva, Právo pro každý den).

Na následujících stránkách se dozvíte víc o jednotlivých právních klinikách.
Stručné informace doplněné o kontakty na garanta programu vám pomů-
žou plánovat studium. Do některých právních klinik se studen   vybírají 
na základě výběrového řízení, do ostatních je možné se zapsat pro-
střednictvím Portálu UP. Ať si vyberete kteroukoliv kliniku, počítejte 
s  m, že se jedná o předmět vedený interak  vně, vyžadující ak  v-
ní účast na výuce, samostatnou přípravu na výuku, tedy celkově 
zpravidla náročnější než ostatní volitelné předměty, což je kom-
penzováno vyšším počtem kreditů za absolvování předmětu.

Co je na klinice jedinečného?
Opakovaná teorie,
potvrzení „pravidla“ že tam,
kde komentář končí, praxe
začíná.  Studentka SPP
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PŘEMÝŠLÍTE nad  m, co jsou to vůbec právní kliniky,
odkud se tato metoda výuky práva vzala a jak se právní kliniky
dostaly na Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci?

NA TYTO OTÁZKY VÁM ODPOVÍME TADY A TEĎ.

Co jsou to právní kliniky a odkud se vzaly?
Koncept právních klinik jako obdoby lékařských klinik, kde studen   již v rámci studia mají možnost aplikovat své 

teore  cké znalos   v praxi pod dohledem zkušených prak  ků, vznikl v USA na přelomu 19. a 20. stole  , kdy několik 
amerických právnických fakult nebo dokonce studentských spolků založilo kanceláře bezplatné právní pomoci, jichž 
se studen   účastnili dobrovolně a bez toho, že by za jejich absolvování dostali kredit. Podle knihy The Global Clinical 
Movement editované Frankem Blochem vznikla jedna z prvních moderních klinik právní pomoci pro nemajetné klienty 
mající zázemí na univerzitě už v roce 1893 na University of Pennsylvania, nicméně až do poloviny 20. stole   byly právní 
kliniky spíše okrajovým způsobem právního vzdělávání.

K rozšíření právních klinik ve Spojených státech amerických došlo až během 60. let 
20. stole  . Na konci 70. let bylo klinické vzdělávání zakotveno do osnov více jak 80 % 
všech právnických fakult v USA. Právní kliniky se již jako osvědčený model právního 
vzdělávání rozšířily do celého světa. Dnes existují právní kliniky v Jižní Americe, Africe, 
Asii i Austrálii. V Evropě jsou právní kliniky nejvíce rozšířené ve Velké Británii a v ze-
mích střední a východní Evropy, kam pronikly v 90. letech. Západoevropské univerzity, 
kromě britských nebo holandských, koncept klinického právního vzdělávání teprve 
objevují.

Poradenské právní vzdělávání má na PF UP v Olomouci dlouhou historii, na jejímž 
začátku stála několikaletá spolupráce s americkou Maurice A. Deane School of Law, 
Hofstra University v New Hempstead (stát New York). Právní klinika založená na PF UP 
v roce 1996 byla vůbec první právní klinikou ve střední Evropě. Tato live-client právní 

klinika byla po několikaleté přestávce ve fungování znovu obnovena v roce 2002. Díky projektu „Rozvoj prak  ckých 
forem výuky na PF UP“, který byl spolufi nancován ESF a státním rozpočtem ČR, se v roce 2006 podařilo obecnou právní 
kliniku, která je od té doby známá jako Studentská právní poradna, významně inovovat, takže její fungování dnes odpo-
vídá nejmodernějším metodickým standardům klinického právního vzdělávání.

Pro všechny typy klinické výuky práva je charakteris  cké, že kromě vědomos   u studentů rozvíjejí také dovednos   
a hodnoty, které jsou trvalou kvalifi kací užitečnou pro budoucí praxi. Pro kliniky je dále charakteris  cké, že umožňují 
propojit znalos   z různých oborů práva, které jsou v povinných předmětech vyučovány odděleně. Zvláště v době ne-
ustálých změn v právních předpisech a v judikatuře jsou dovednos   orientace v právním řádu, vyhledávání právních 
informací a interpretace práva nezbytné. Právní kliniky založené na práci s klienty také umožňují studentům získat prak-
 cké zkušenos   ještě v průběhu studia a k tomu navíc nabízejí bonus intenzivní supervize zkušeného pedagoga nebo 

advokáta, který studentovi pravidelně poskytuje zpětnou vazbu a vede jej k osobnímu rozvoji. V klinice se klade velký 
důraz na samostatnou práci studentů, což u nich rozvíjí profesionalitu a profesní odpovědnost, bezplatné poradenství 
nemajetným klientům zase studenty učí odpovědnos   celospolečenské, kterou právní profese nese za ochranu práv 
a prosazování zájmů každého člena společnos  .

DEFINICE PRÁVNÍ KLINIKY
Právní klinika je metoda právní-
ho vzdělávání založená na učení 
se ze zkušenos  , která kromě 
vědomos   rozvíjí ve značné míře 
také dovednos   a hodnotovou 
orientaci studentů a zároveň 
napomáhá prosazování sociální 
spravedlnos  .
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Právní klinika
založená na PF UP v roce 1996 

byla vůbec první právní klinikou
ve střední Evropě.
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PORADENSKÉ 
PRÁVNÍ KLINIKY
(live-client clinics)

Pokud máte zájem vyzkoušet si pod vede-
ním pedagogů PF UP a prak  kujících advoká-
tů poskytování právního poradenství v reál-
ných případech, vyberte si některou ze čtyř 
poradenské právních klinik. Po dobu jednoho 
nebo více semestrů prověříte své znalos  , 
procvičíte si profesní dovednos   a získáte re-
álnou představu o právní praxi. Velmi cenná 
je také zkušenost přímého kontaktu s několi-
ka různými klienty, kterou našim studentům 
závidí i mnozí koncipien  .

Poskytování právního poradenství probíhá 
v rámci Studentské právní poradny, na kte-
rou se klien   se svými případy obracejí, nebo 
u externích spolupracujících subjektů (nezis-
kové organizace). Naučíte se komunikovat 
s klienty, založit spis, analyzovat klientův 
problém z hlediska práva a navrhovat vhod-
ná právní řešení. Práce na případech probí-
há v kanceláři Studentské právní poradny 
(kancelář za vrátnicí na budově A), která vám 
pro vaši práci poskytuje potřebné zázemí. 
Součás   vaší práce v poradenské právních 
klinikách jsou pravidelné služby na recepci 
kanceláře Studentské právní poradny, které 
vám především mají umožnit vyzkoušet si 
vedení úvodního pohovoru s klientem. Pora-
denské právní kliniky mají vedle poskytování 
právního poradenství za cíl také rozvoj vašich 
profesních dovednos   a hodnot. Na začát-
ku semestru vždy probíhá příprava na práci 
v kanceláři Studentské právní poradny, a to 
v podobě organizačního workshopu přímo 
v kanceláři a v podobě výjezdního (víkendo-
vého) workshopu.
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Zkušenost z právní kliniky je neocenitelná. Určitě bych ji doporučila i ostatním.
Student se zde naučí aplikovat teore  cké znalos   na opravdové případy, nejen
na fi k  vní příklady/klauzury, protože realita není někdy tak jednoduchá.
A super je i to, že se člověk seznámí s fajn lidma. 

Výjezdní workshop pro poradenské právní kliniky
Během každého semestru organizuje Centrum pro klinické právní vzdělávání pro studenty poradenských právních kli-

nik, tj. Studentské právní poradny, Spotřebitelské právní kliniky, Administra  vněprávní kliniky a Právní kliniky sociálního 
zabezpečení, třídenní výjezdní workshop.

Workshop představuje krátký intenzivní pobyt s ak  vitami zaměřenými na právnické dovednos  , které studen   po-
třebují od prvního dne práce v právní klinice. Program workshopu se skládá z několika bloků. Studen   se jich účastní 
v malých skupinkách, což umožňuje velkou interak  vitu a dostatečný prostor, aby se každý mohl zapojit. Náplní bloků 
jsou efek  vní způsoby získávání informací od klienta a vedení pohovoru s klientem (interviewing), zakládání spisu ve 
studentské právní poradně, pracovní vztahy v klinice a psychologické aspekty komunikace s klientem. Pro všechny sku-
piny jsou společné teambuildingové ak  vity a odborný program na začátku a konci workshopu. Ten se věnuje jednak 
prak  ckým otázkám z oblas   profesní e  ky a bližšímu seznámení s různými právnickými profesemi. Posledně zmíněná 
ak  vita probíhá formou diskuze s hosty z praxe – advokátními koncipienty, advokáty, soudci nebo právníky z nevládních 
organizací. Výjezdní workshop bývá nejen pro studenty, ale pro organizátory a naše hosty každý semestr sice náročným, 
přesto po všech stránkách nezapomenutelným víkendem.
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Studentská právní poradna
Právní klinika s názvem Studentská právní poradna (SPP) představuje tzv. live-client právní kliniku, což znamená, že 

v rámci této právní kliniky máte možnost řešit reálné případy klientů, kteří vyhledají pomoc SPP.
Z organizačního hlediska jsou všichni studen  , kteří se do SPP přihlásí, rozděleni do tzv. sekcí, které mají max. 10 

studentů. Každá sekce má svého supervizora, kterým je buď jeden z pedagogů PF UP, nebo spolupracující advokát. 
Úkolem supervizora je odborně dohlížet na vaši práci v SPP. Jednotlivé sekce mají pravidelné schůzky, na kterých super-
vizor rozděluje nové případy a konzultuje s vámi případy, na nichž pracujete. Zároveň máte na společných schůzkách 
možnost se navzájem se svými kolegy informovat o problema  ckých aspektech případů nebo o zkušenostech, které jste 
v průběhu jeho řešení nabyli. Mimoto slouží schůzky sekce k nácviku právnických dovednos  , které jsou užitečné pro 
práci v SPP a následně i pro praxi, nebo k prohlubování znalos   potřebných k řešení případů. Právě intenzivní vedení ze 
strany supervizora je hlavní výhodou právní kliniky opro   praxím mimo fakultu, kde zpravidla není čas ani prostor pro 
zpětnou vazbu ze strany dozorujícího prak  ka. V průběhu semestru je v rámci SPP vaší povinnos   absolvovat služby na 
recepci kanceláře Studentské právní poradny v době, kdy je poradna otevřená pro veřejnost. Během služby na recepci 
přijímáte klienty, kteří vyhledají pomoc SPP, provedete s nimi úvodní pohovor a na jeho základě poté založíte spis. Spis 
si následně přebere garant, který jej přidělí k řešení konkrétním studentům, tzv. správcům spisu.

V rámci SPP je poskytována bezplatná odborná právní pomoc, a to převážně nemajetným klientům, byť nemajetnost 
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není podmínkou poskytnu   pomoci v rámci SPP. Jádrem vaší práce v SPP 
je možnost pracovat samostatně na řešení klientova případu. Sami ve-
dete pohovor s klientem, sami nebo ve dvojici řešíte klientův případ, 
sami klienta v průběhu práce na případu kontaktujete. Supervizor vám 
přitom poskytuje konzultace, odborné vedení, zpětnou vazbu k vaší 
práci a předem kontroluje a schvaluje správnost veškerých informa-
cí poskytovaných klientovi, zejména závěrečné právní rady, kterou 
pro klienta připravujete. V rámci SPP na rozdíl od například ame-
rických právních klinik nezastupujeme klienty před soudem.

Rela  vní samostatnost práce ve Studentské právní poradně ve 
spojení s intenzivním kontaktem se supervizorem vám umožní 
získat velmi cenné prak  cké zkušenos   a rozvíjet profesní do-
vednos  , jako např. komunikace s klientem, zakládání spisu, 
poskytování právní rady, psaní právních dokumentů a další. 
Z praxe ve Studentské právní poradně si můžete mnoho 
odnést, protože však nic není zadarmo, počítejte s  m, že 
budete tomuto předmětu věnovat významně více času 
než jiným volitelným předmětům.

Kancelář Studentské právní poradny je pro klienty 
otevřena čtyři dny v týdnu (od pondělí do čtvrtka) 
v průběhu semestru. Pokud jsou případy složitější, 
pracuje se na nich během celého akademického 
roku. Není možné přesně odhadnout, kolik přípa-
dů budete za semestr řešit, zpravidla je to 5–6 
případů. Kancelář SPP má stanovena pravidla 
regulující počet případů tak, abyste nebyli pří-
pady zahlceni a byli schopni si z řešení přidě-
lených případů odnést co nejvíce.



Na Studentskou právní poradnu se klien-
  obrací s jednoduchými, ale i s náročnými 

případy. Setkáte se přitom s různými typy 
klientů v různých životních situacích, které 
ve většině případů nejsou pro klienty leh-
ké. V průběhu práce v SPP zjis  te, jak těž-
ké může být najít vhodné řešení klientova 
problému a toto řešení pak klientovi vysvět-
lit. Práce ve Studentské právní poradně by 
vás měla naučit naslouchat lidem, hledat 
v jejich příběhu relevantní fakta, pracovat 
s nimi, aplikovat na ně právo, hledat vhodná 
právní řešení klientova problému a podat 
mu právo tak, aby mu rozuměl.
Do Studentské právní poradny se nezapisu-
jete přes STAG, ale musíte si podat přihláš-
ku. Před zahájením semestru pak je zveřej-
něn termín výběrového řízení. Přihlášku je 
obvykle třeba doplnit o mo  vační dopis. 
Po kladném vyhodnocení mo  vačního do-
pisu vás čeká krátký pohovor se supervizo-
ry. Bližší informace a přihláška bývají včas 
zveřejněny na stránkách Centra pro klinické 
právní vzdělávání.

PO
RA

D
EN

SK
É 

PR
ÁV

N
Í K

LI
N

IK
Y

25

Oblas   práva ZS 07 LS 08 ZS 08 LS 09 ZS 09 LS 10 ZS 10 LS 11 ZS 11

Občanské právo 55 69 89 133 97 109 37 86 72

Spotřebitelské právo 4 4 21 19 10 0 13 15 10

Právo sociálního zabezpečení 5 9 7 5 4 2 5 1 1

Pracovní právo 0 1 6 8 4 7 0 10 1

Správní právo 3 4 1 2 9 11 5 6 4

Jiné 0 0 2 4 2 0 0 1 0

Celkem 67 87 126 171 126 129 60 119 88

Přehled počtu případů Studentské právní poradny
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„Správní orgán 
postupuje v souladu 
se zákony a ostatními 
právními předpisy, jakož 
i mezinárodními smlouvami, 
které jsou součás   právního 
řádu.“ 

„Správní orgán šetří práva 
nabytá v dobré víře, jakož 
i oprávněné zájmy osob, 
jichž se činnost správního 
orgánu v jednotlivém případě 
dotýká, a může zasahovat do 
těchto práv jen za podmínek 
stanovených zákonem 
a v nezbytném rozsahu.“
§ 2 správního řádu

Administra  vně-právní klinika
Administra  vně právní klinika je tema  cky zaměře-

na na oblast správního práva. V rámci tohoto předmětu 
máte možnost seznámit se s fungováním veřejné správy 
v praxi, zároveň propojíte teore  cké znalos   z různých 
právních odvětví, takže komplexněji pochopíte působení 
práva v praxi.

Hlavní náplní tohoto předmětu je poskytování právního 
poradenství klientům Studentské právní poradny, jejichž 
případy spadají do oblas   správního práva (občanské prů-
kazy, trvalý pobyt, stavební právo atd.). Vzhledem k tomu, 

že v rámci APK poskytuje-
te právní poradenství kli-
entům Studentské právní 
poradny, budete mít mož-
nost pracovat na přípa-
dech v zázemí Studentské 
právní poradny a bude se 
vás také týkat povinnost 
služeb na recepci kance-
láře Studentské právní 
poradny.

Náplní předmětu je dále 
práce na případových stu-
diích a příprava projektů 
zaměřených na informo-
vání vybraných skupin 
veřejnos   o právních as-
pektech činnos   veřejné 
správy. Zároveň budete 
na seminářích dále rozví-
jet právní dovednos   jako 

analýzu a řešení právního případu, psaní právních doku-
mentů a další. Také zvýšíte svou kompetenci v oblas   sou-
visejících lidských práv a hlouběji si uvědomíte hodnoto-
vé prvky v právu.

Tato klinika je otevřena i pro studenty bakalářského stu-
dijního programu Právo ve veřejné správě.

Vyučujícími předmětu jsou JUDr. Veronika Tomoszková, 
Ph.D. (veronika.tomoszkova@upol.cz), a JUDr. Lucia Mad-
leňáková (lucia.madlenakova@upol.cz).
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Spotřebitelská právní klinika
Spotřebitelská právní klinika je také zalo-

žena na práci s klienty a jejich případy, opro   
Studentské právní poradně je však úzce za-
měřená na konkrétní oblast práva.

V rámci tohoto předmětu máte možnost 
se seznámit s prak  ckými problémy z oblas   
ochrany spotřebitele. Spotřebitelská práv-
ní klinika je výsledkem inovace předmětu 
Spotřebitelské právo, která spočívá zejména 
v rozšíření jak teore  cké, tak prak  cké čás   
výuky.

Prak  cká část je prohloubena o řešení 
konkrétních prak  ckých problémů, které se 
v praxi vyskytují, a to jednak formou práce 
se skutečnými klienty v rámci Studentské 
právní poradny a rovněž v rámci spolupráce 
s různými neziskovými organizacemi.

Témata, kterým se budete v rámci výuky 
věnovat, zahrnují ochranu spotřebitele při 
prodeji zboží v obchodě a při uzavírání smluv 
o dílo, odpovědnost výrobce za škodu způso-
benou vadami výrobku, ochranu spotřebite-
le na internetu, harmonizaci českého práva 
ochrany spotřebitele s právem EU a také 
ekonomické aspekty ochrany spotřebitele.

Zároveň budete rozvíjet právní dovednos   
jako analýzu a řešení právního případu, psaní 
právních dokumentů, komunikaci s klientem 
a další. Součás   výuky je již pravidelně také 
projekt vzdělávání veřejnos   metodou street 
law v oblas   ochrany spotřebitele. V rámci 
tohoto projektu budete pod dohledem su-
pervizora kliniky realizovat osvětu v oblas   
práv spotřebitele pro partnerské neziskové 
organizace (ROSKA a Klub seniorů Olomouc) 
a pro ZŠ Demlova Olomouc.

Výuku Spotřebitelské právní kliniky vede 
JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., (bl.vito-
va@gmail.com). Klinika má své vlastní výbě-
rové řízení.
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Na klinice je opro   ostatní výuce na fakultě nejlepší
její fungování jako v reálné kanceláři
– od jednání  s klienty, přes řešení případů – samostatně i v týmu,
celková organizace a běh poradny. Student SPP



Právní klinika sociálního
zabezpečení

Právní klinika sociálního zabezpečení je zaměřena 
na prak  ckou právní pomoc klientům v oblas   práva 
sociálního zabezpečení. Tato oblast práva je velmi 
rozmanitá a proměnlivá. Právní úprava podléhá čas-
tým novelizacím a běžný občan má nezřídka problé-
my orientovat se v tom, jaká má práva a povinnos   
v souvislos   s  živými sociálními událostmi, které 
u něj nebo v jeho rodině nastanou.

V této právní klinice máte jedinečnou možnost se-
známit se s právem sociálního zabezpečení z prak-
 ckého hlediska, připravit se na poskytování právní 

pomoci a seznámit se s touto oblas   práva z pohle-
du rozhodovací činnos   soudu.

V rámci kliniky budete pracovat na případech 
z oblas   práva sociálního zabezpečení klientů, kte-
ří se svou žádos   o pomoc na Studentskou právní 
poradnu. Právní klinika sociálního zabezpečení navíc 
spolupracuje s Krajským soudem v Ostravě, poboč-
kou v Olomouci, kde působí správní soud. Zde mů-
žete v rámci předmětu studovat soudní spisy týkající 
se přezkumu rozhodnu   správních úřadů ve věcech 
sociálního zabezpečení a vypracovávat stručná sta-
noviska, o nichž pak budete mít možnost diskutovat 
s příslušnou soudkyní. Součás   předmětu je také 
projekt street law, jehož účelem je informovat širo-
kou veřejnost a především sociálně slabé o možnos-
tech sociální ochrany v konkrétních  živých situa-
cích.

Garantkou a vyučující je JUDr. Gabriela Halířová, 
Ph.D. (gabriela.halirova@upol.cz). Do této kliniky se 
přihlašujte přes Portál UP.PO
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„Ženy, mladiství a osoby zdravotně pos  žené mají 
právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci
a na zvláštní pracovní podmínky.“ 
Čl. 29 Lis  ny základních práv a svobod

„Občané mají právo na přiměřené hmotné 
zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilos   k práci  
jakož i při ztrátě živitele.“ 
Čl. 30 Lis  ny základních práv a svobod
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Přestože zažíváme ‚horké’ chvilky, musíme věci řešit 
komplexně, což žádný ze seminářů nenabízí. V okamžiku, kdy 

se člověk ponoří do teorie a judikatury a následně je chce 
propojit s praxí, zjis  , že je toho ještě mnoho,

co se dá naučit, zlepšit, propracovat.
 Student SPP



KOMBINOVANÉ PRÁVNÍ KLINIKY 
Specializované právní kliniky jsou zaměřeny na určitou rela  vně úzkou oblast práva. To má samozřejmě výhodu z po-

hledu prohloubení specializovaných znalos   a dovednos  , na druhou stranu to značně omezuje počet klientů s vhodný-
mi problémy k řešení. Proto specializované právní kliniky často nejsou založeny na práci se skutečnými klienty, ale vná-
šejí prak  cký a sociální prvek do své činnos   jinými způsoby – studen   zpracovávají analýzy, spolupracují s nevládními 
organizacemi nebo státními ins  tucemi, informují veřejnost nebo třeba připomínkují připravovanou legisla  vu.

Lidskoprávní klinika
Tento předmět vám umožní seznámit se s prak  ckými aspekty ochrany lidských práv, a to zejména na úrovni České 

republiky. Témata se odvíjejí od aktuálních problémů, které se v oblas   lidských práv vyskytnou. V minulos   to byly 
např. rasově mo  vované trestné činy, práva dě  , práva pacientů, poli  cká práva, právo na informace, otázky diskrimi-
nace a další.

Výuka probíhá formou prak  cky zaměřených seminářů kladoucích důraz na samostatnou činnost studentů a dále 
formou práce na celosemestrálním projektu z oblas   lidských práv. Studen   řeší simulované případy a případové studie, 
účastní se lidskoprávního moot courtu, seznamují s prací nevládních organizací v oblas   lidských práv, analyzují aktuální 
lidskoprávní problémy pro účely legisla  vy a soudního řízení a provádějí s  m související rešerše právních informací 
a literatury.

Díky mezioborovému zaměření tohoto předmětu propojíte teore  cké 
znalos   z různých právních odvětví, takže komplexněji pochopíte půso-

bení lidských práv v praxi. Zároveň budete rozvíjet právní dovednos   
jako analýzu a řešení právního případu, psaní právních dokumentů 
a další. Podstatným prvkem výuky je zvýšení kompetence studentů 
v oblas   lidských práv a hlubší uvědomění si hodnotových prvků 
v právu. Výuku vede JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. (maxim.tomos-
zek@upol.cz). Do kliniky se zapisujte prostřednictvím Portálu UP.
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Studentská laboratoř lidských práv
Volitelný předmět Studentská laboratoř lidských práv navazuje na povinné předměty Základní práva 1, Základní práva 

2 a Mezinárodní právo veřejné. Je navržen tak, aby vám poskytnul prostor pro ověření a prak  kování nabytých znalos   
a dovednos  . Práce v předmětu je zaměřena na problema  ku ochrany lidských práv na mezinárodní i vnitrostátní úrovni.

Ak  vity laboratoře spočívají v simulovaném řešení aktuálních otázek, monitoringu rozhodovací činnos   mezinárodních 
orgánů ochrany lidských práv (ESLP, ASLP, IASLP, UNHRC, HRC, OSCE, CERD) a prak  ckém tréninku postupů v rámci ochrany 
lidských práv. 

Výuka je organizována volně, hlavní část práce spočívá v samostatné výzkumné a analy  cké práci studentů. Autonomní 
práce je doplněna o diskusní kolokvia, fi lmové projekce, setkání s prak  ky a spolupráci s partnery na jejich projektech 
(partnerem je např. Liga lidských práv).

Studen   absolvující tento kurz získají hlubší povědomí o fungování mechanismů ochrany lidských práv, komparační 
přehled o zvláštnostech jednotlivých systémů ochrany, schopnost analyzovat aktuální problémy a dovednos   důležité pro 
praxi v rámci „Human Rights Advocacy“ (analy  cký přístup, strategická li  gace, kompara  vní argumentace).

Předpokladem ak  vního zapojení a práce v rámci předmětu je znalost anglického jazyka (úroveň pokročilý/á) slovem 
i písmem. Garantem kurzu je JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (ondrej.hamulak@upol.cz). Studen   budou do předmětu vy-
bíráni v samostatném výběrovém řízení.

KO
M

BI
N

O
VA

N
É 

PR
ÁV

N
Í K

LI
N

IK
Y

31

Ochrana lidských práv je základní podstatou a hlavním účelem právnické profese. 
Studen   práv by jakožto budoucí právníci měli být s problémy ochrany lidských práv 
seznámeni již na začátku svého studia a měli by mít možnost o nich v co největší
možné míře diskutovat. 



An  diskriminační klinika
Předmět An  diskriminační klinika vám má přede-

vším pomoci zorientovat se v tématu přesahujícím 
více právních oborů a poskytnout komplexní pohled 
na problema  ku diskriminace jako vybrané oblas   
ochrany lidských práv. 

Budete pracovat v malých skupinkách a společně 
s vyučujícím předmětu řešit konkrétní případy dis-
kriminačního jednání, které má přímý vliv na ohro-
žení individuálních práv a svobod. Touto formou 
můžete prohlubovat své schopnos   hledat, analy-
zovat a používat právní prostředky k ochraně obě   
diskriminačního jednání.

Vzhledem k obsahové náplni předmětu bude vý-
uka předmětu probíhat především interak  vní for-
mou. V první fázi se seznámíte se základními pro-
blémy diskriminace v České republice. Ve spolupráci 
s vyučujícím budou komplexně zhodnoceny a iden-
 fi kovány nejčastější problémy, se kterými se právní 

praxe setkává.
Na prak  ckých příkladech, které již proběhly 

a dospěly k řešení, budou demonstrovány konkrétní 
postupy, jakými byla věc řešena. Při výběru těchto 
problémů budeme spolupracovat s Ligou lidských 
práv a Kanceláří Veřejného ochránce práv. Vaším 
klíčovým úkolem pak bude řešit konkrétní případy 
diskriminačního jednání. Seznámíte se s okolnost-
mi případu, analyzujete jednotlivé prvky daného 
problému a aplikujete své znalos  , které jste získali 
při studiu různých právních oborů zabývajících se 
diskriminačním jednáním. Veškeré své kroky bu-
dete konzultovat s vyučujícím, který vám poskytne 
potřebnou pomoc při hledání řešení problému. Vý-
sledkem každého řešeného případu bude zhodno-
cení skutkového a právního stavu problému a návr-
hy postupu řešení. 

Po absolvování předmětu se budete snadno ori-
entovat v problema  ce diskriminace a v aplikaci an-
 diskriminačních opatření. Výuku vede Mgr. Petra 

Melo  ková (petra.melo  kova@upol.cz). Do kliniky 
se zapisujte prostřednictvím Portálu UP.

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnos   i právech.“
Čl. 1 Lis  ny základních práv a svobod

„Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou 
musí být zajištěno bez diskriminace založené na 
jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva ple  , 
jazyk, náboženství, poli  cké nebo jiné smýšlení, 
národnostní nebo sociální původ, příslušnost 
k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 
postavení.“
Čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod

„Zakazuje se jakákoli diskriminace založená 
zejména na pohlaví, rase, barvě ple  , etnickém 
nebo sociálním původu, gene  ckých rysech, 
jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, 
poli  ckých názorech či jakýchkoli jiných názorech, 
příslušnos   k národnostní menšině, majetku, 
narození, zdravotním pos  žení, věku nebo sexuální 
orientaci.“
Čl. 21(1) Lis  ny základních práv EU

KO
M

BI
N

O
VA

N
É 

PR
ÁV

N
Í K

LI
N

IK
Y

32



Klinika práv pacienta
Předmět Klinika práv pacienta seznamuje studenty se základními prvky medicínského práva v ČR z pohledu pacienta. 

Pozornost je věnována tématům jako je informovaný souhlas, postup lege ar  s, odškodňování pacientů a odpovědnost 
zdravotnických zařízení. Mezioborovost předmětu je zajištěna účas   studentů z Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnic-
kých věd Univerzity Palackého a odborníků z nevládní organizace Liga lidských práv a Kanceláře Veřejného ochránce 
práv, kteří se podílejí na výuce. Klinika je realizována prak  ckou formou založenou na ak  vním přístupu studentů, 
řešení případových studií, řízených diskuzích a samostatné práci studentů, tak aby byli po skončení fakulty připraveni 
na modelové situace, které mohou nastat. Výuka je realizována v šes   intenzivních čtyřhodinových blocích. Prak  cká 
část předmětu realizovaná ve spolupráci s Ligou lidských práv spočívá ve zpracování odpovědí na dotazy konkrétních 
pacientů zaslané přes webový poradenský portál.

V rámci tohoto předmětu si studen   propojí teore  cké znalos   z různých oblas   zdravotnického, trestního, občanské-
ho a správního práva, takže komplexněji pochopí tyto oblas   práva v praxi. Zároveň mohou rozvíjet právní dovednos   
jako analýzu a řešení právního případu, psaní právních dokumentů, komunikaci s klientem a další.

Garantem kliniky je JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. (maxim.tomoszek@upol.cz). Studen   se do předmětu hlásí pro-
střednictvím výběrového řízení.

Bez návštěv fakultní nemocnice 
a styku s pacientem by se student 
medicíny nikdy nestal lékařem.
Právník by také neměl znát
jen zákony.

Právní klinika uprchlického a cizineckého práva
Výuka v rámci tohoto předmětu probíhá formou seminářů prolínajících se s praxí. V prak  cké čás   předmětu je za-

řazena exkurze v uprchlickém táboře a účast na poskytování poradenství v rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Náplní seminářů je řešení případů z praxe, vyhledávání informací o zemi původu, příprava procesních písemnos   nebo 
návštěva jednání soudu v azylových věcech. Tradičně je zde pro studenty možnost zúčastnit se mootcourtu v oblas   
uprchlického práva nebo argumentačního semináře.

Garantem Právní kliniky cizineckého a uprchlického práva je JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. (maxim.tomoszek@upol.
cz). Ve výuce se ovšem potkáte i s odborníky z praxe, nejčastěji z partnerských nevládních organizací nebo mezinárod-
ních organizací a ins  tucí. Do kliniky se přihlašujte přes Portál UP.
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Klinika stavebního práva
Správa stavební zahrnuje jak oblast 

územního plánování, tak i rozhodova-
cí a kontrolní činnost stavebních úřa-
dů. Cílem předmětu je poskytnout vám 
předpoklady pro orientaci v této právní 
oblas  . Tohoto cíle je dosaženo celose-
mestrální prací na simulovaném případu, 
který umožňuje postupně projít všemi 
kroky v řízení. Seznámíte se s prameny 
právní úpravy, základními pojmy a ins  -
tuty, organizací veřejné správy na tomto 
úseku, problema  kou územního pláno-
vání a rozhodování o území a podobně. 

V průběhu semestru budete probírat 
kroky, které musí podniknout investor 
pro úspěšnou realizaci svého plánu. Ve 
výuce se taky například potkáte s řadou prak-
 ckých otázek, které v běžném životě řeší účast-

níci správních řízení. Jde zejména o prak  ckou 
schopnost práce s územně plánovacími pod-
klady a územně plánovací dokumentací, schop-
nost vyhledat a uplatnit relevantní argumentaci 
pro/pro   prosazení určitého záměru v území
a schopnost vyhotovení základních úkonů účast-
níků i správních orgánů v oblas   stavebního 
práva. Na dané téma nebudete nahlížet jen 
z pohledu investora, ale také vlastníků nemovi-
tos   dotčených jeho záměrem a i veřejnos  . Na 
výuce tohoto předmětu se podílí také občanské 
sdružení Ekologický právní servis.

Tato klinika je otevřena i pro studenty baka-
lářského studijního programu Právo ve veřejné 
správě.

Absolvování tohoto předmětu není podmíně-
no absolvováním jiného předmětu. Tema  cky 
klinika stavebního práva navazuje na po-
vinné předměty vyučované na 
katedře správního práva. Ga-
rantem kliniky je JUDr. Ing. 
Filip Dienstbier, Ph.D. (fi lip.
dienstbier@upol.cz). Výuka 
probíhá jednou za týden 
v průběhu zimního semes-
tru. Zapsat se můžete pro-
střednictvím Portálu UP.
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„Cílem územního plánování 
je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území 
a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života 
generací budoucích.“ 
§ 18 odst. 1 stavebního zákona 

Environmentální právní klinika
Předmět je určen pro ty z vás, kteří 

mají zájem o specializaci v oboru práva 
životního prostředí, a o prohloubení 
znalos   a dovednos   potřebných pro 
řešení prak  ckých případů.

Vaše práce bude spočívat v řešení 
konkrétních případů a případových 
studií založených na reálných přípa-
dech v oblas   ochrany životního pro-
středí a jeho jednotlivých složek, tj. 
ochrany přírody a krajiny, vod, ovzdu-
ší, lesa a zemědělské půdy. V této kli-
nice budete diskutovat o zajímavých 
kauzách, v rámci případů budete zkou-
mat soulad postupů správních orgá-
nů a prohloubíte si prak  cké znalos   

o přístupu k informacím o životním prostředí, 
místním referendu nebo účas   veřejnos   na 
rozhodování. 

Ve druhém semestru tohto dvousemestrální-
ho předmětu probíhá praxe u externího partne-
ra, Ekologického právního servisu, jejímž cílem 
je umožnit studentům podílet se na řešení kom-
plexních, reálných případů a rozvíjet tak znalos   
a dovednos   potřebné pro řešení případů z ob-
las   práva životního prostředí. Výuka v obou 
semestrech probíhá v rozsahu šes   čtyřhodino-
vých bloků.

Tato klinika je otevřena i pro studenty baka-
lářského studijního programu Právo ve veřejné 
správě.

Garanty a vyučují-
cími předmětu jsou 
JUDr. Veronika To-
moszková, Ph.D. (ve-
ronika.tomoszkova@
upol.cz) a JUDr. Mag-
daléna Vopařilová, 
Ph.D. (magdalena.
voparilova@upol.
cz). Do kliniky se 
můžete zapsat pro-
střednictvím Portálu 
UP.
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YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Role právníka ve společnos   by se neměla Role právníka ve společnos   by se neměla 
omezovat jen na řešení individuálních případů omezovat jen na řešení individuálních případů 
jednotlivých klientů. Samozřejmou součás   výkonu jednotlivých klientů. Samozřejmou součás   výkonu 
právnické profese by měla být i ochrana veřejných právnické profese by měla být i ochrana veřejných 
zájmů.zájmů. 
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V současné době si společnost myslí, že právo není spravedlivé, 

že právo je škrobené a že právo muselo být výtvorem samotného 
ďábla… Není teda zapotřebí, aby bylo právo přiblíženo těm, kteří budou 
v budoucnu tuto společnost tvořit? Student Street Law
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PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN 
(Street Law)

Cíle předmětu je možné rozdělit na cíle znalostní 
a cíle dovednostní. Znalostním cílem předmětu je 
zopakování a aplikace již nabytých znalos   z různých 
oblas   práva, které budete mít možnost pochopit 
ve vzájemných souvislostech. Tohoto cíle dosáhne-
te přípravou a realizací výukového bloku na předem 
vybraných základních a středních školách pod dohle-
dem pedagoga PF UP. Dovednostními cíli předmětu 
je rozvinout u vás prezentační a komunikační do-
vednos  . Tím, že budete vyučovat základy práva na 
středních školách, se také naučíte, jak podat mnohdy 
nesrozumitelný právnický text laikovi tak, aby byl sro-
zumitelný. V tomto předmětu si osvojíte dovednos   
prezentace a argumentace a komunikační základy 
pro efek  vní sdělování odborných informací. Sociál-
ní dimenze, kterou předmět bude rovněž naplňovat, 
je vzdělávání skupiny žáků a studentů tak, aby byli 
sami schopni řešit základní každodenní problémy 
právního charakteru.

Výuka předmětu je rozdělena do dvou semestrů. 
V předmětu Právo pro každý den 1 učíte základy 
práva žáky základní školy. Výuce na střední škole je 
věnován předmět Právo pro každý den 2, pro něž je 
Právo pro každý den 1 prerekvizitou. Tento předmět 
tak již budou moci absolvovat studen  , kteří mají 
zkušenos   s výukou na ZŠ. Na středních školách má 
tento předmět obrovský význam. Je zde předpoklad, 
že studen   na střední škole zaujme předmět natolik, 
že se budou zajímat o možnost studia na PF UP. Před-
měty tohoto typu mají v USA velkou tradici a věříme, 
že mají, co nabídnout také vám.

Garantkou a vyučující je JUDr. Lucia Madleňáková 
(lucia.madlenakova@upol.cz). Organizuje vlastní vý-
běrové řízení.

ST
RE

ET
 L

AW
Nejvíce se člověk naučí, když sám někoho učí.
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Právnická fakulta UP získala v letech 2006–2011 více jak 50 milionů Kč na moder-
nizaci svého výukového programu. Díky fi nančním prostředkům z Evropského so-
ciálního fondu a státního rozpočtu ČR se tak Právnická fakulta UP může pochlubit 
nejpropracovanějším systémem dovednostního vzdělávání budoucích právníků
v České republice.
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Projekt „Právo moderně“
V listopadu roku 2011 bylo na Právnické fakultě UP v Olomouci zahájeno řešení projektu s názvem „Komplexní inovace 

výuky práva pro moderní společnost“, zkráceně Právo moderně reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0080. Tento projekt je fi nancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost po dobu tří let.

Cílem projektu je komplexní modernizace výuky práva na Právnické fakultě UP v Olomouci  v magisterském a doktorském 
studijním programu. Navazuje na zjištěné požadavky praxe a směruje k inovaci skladby předmětů a jejich obsahu tak, aby Práv-
nická fakulta UP v Olomouci poskytovala kvalitní vzdělávání komplexně připravující na výkon všech právnických povolání.

Inovace magisterského programu Právo a právní věda spočívá v zavedení nových povinných i volitelných předmětů
a v modernizaci předmětů stávajících. Důraz je kladen na provázání výuky jednotlivých předmětů a posílení dovednos   stu-
dentů jak v teore  cké, tak prak  cké oblas  . Projekt zahrnuje inovaci výuky soukromého, veřejného a trestního práva, jakož 
i předmětů společenskovědních. Dále posiluje tzv. klauzurní styl výuky, zavádí modularizaci a klade důraz na zapojení odbor-
níků z praxe. 

Dalším cílem projektu je modernizace všech akreditovaných oborů doktorského programu Teore  cké právní vědy. Studen-
tům bude nově umožněno osvojit si 
zkušenos   prostřednictvím zahranič-
ních studijních pobytů, ověřit si získané 
znalos   studentskými konferencemi
a prohloubit jazykové dovednos  .

V neposlední řadě je cílem projektu 
posílení odborných kompetencí aka-
demických pracovníků, kteří se podílejí 
na inovovaných studijních programech. 
Zvýšení jejich odborných znalos   a do-
vednos   povede sekundárně ke zvý-
šení kvality poskytovaného vzdělávání 
a bude mít přímý dopad na studenty 
obou programů. Součás   projektu je 
i zlepšení systému hodnocení kvality 
výuky.

Partneři projektu bez fi nanční pod-
pory:  Česká advokátní komora (ČAK), 
Evropská asociace studentů práva Olo-
mouc o.s.  (ELSA)

h  p://pravomoderne.upol.cz



Projekt „Law in English“
Projekt OPVK „Podpora cizojazyčného profi lu výuky práva na PF UP“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.028, zkráceně „Law in Eng-

lish“, je na Právnické fakultě Univerzity Palackého realizován v období 1/1/2011 až 31/12/2013. Projekt: 
  zavádí ucelený modul výuky v anglič  ně zaměřený na předměty v oboru mezinárodního a evropského práva s lid-

skoprávní komponentou
 podporuje ak  vity napomáhající zvýšení konkurenceschopnos   absolventů PF 
 rozvíjí odborné a argumentační schopnos   v cizím jazyce
 nabízí nejen výuku teore  ckou, ale i simulovaná soudní řízení v oboru mezinárodního a evropského práva
 zapojuje též odborníky z praxe a ze zahraničí.

Klíčová ak  vita: Cizojazyčný program „Moot Court“
Simulovaná soudní jednání, tzv. „moot courts“, realizovaná ve spolupráci se studentskými organizacemi ILSA a ELSA, 

nabízejí studentům jedinečnou příležitost během svého studia získat prak  cké zkušenos   s aplikací práva v anglič  ně. 
Moot courts jsou realizovány v oboru mezinárodního práva veřejného (Jessup Moot Court), v oblas   mezinárodní arbit-
ráže (Willem C. Vis Moot Court) a v oboru evropského práva (Central and Eastern European Moot Court). Moot courts 
přestavují pro studenty práva jedinečnou možnost, jak si během studia v praxi ověřit své teore  cké poznatky, a pro již 
prak  kující právníky zároveň možnost předat své zkušenos   další generaci budoucích spolupracovníků či nástupců.

h  p://lawinenglish.upol.cz
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Projekt „Law4life“
V roce 2010 získala Právnická fakulta UP projekt fi nančně podpořený ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky, který navazuje na předcházející zkušenos   s prak  cky orientovaným vzděláváním a směřuje k roz-
voji a zvýšení kvality vzdělávání na Právnické fakultě jeho obohacením o dovednos   a hodnoty v právním vzdělávání. Projekt 
„Právní vzdělání pro celý život“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0290, ve zkratce Law4Life, je zaměřen na implementaci systema  c-
kého rozvoje klíčových kompetencí, jež vám umožňují efek  vně aplikovat vědomos  , obecné i profesní dovednos  , hodnoty 
a prak  cké zkušenos   nabyté v průběhu studia pro váš vlastní růst. Díky tomuto přístupu budete jako absolven   PF UP lépe 
připraveni na vstup do praxe.

Projekt Law4Life sleduje Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/962/ES o klíčových schopnostech pro celoži-
votní učení v předmětu „Kurz právnických dovednos  “ a právních klinik. Má za cíl rozvinout tyto kompetence: 

• efek  vní učení včetně učení ze zkušenos   
•  me-management 
• řešení problémů a zvládání konfl iktů
• komunikace v českém jazyce
• přesvědčivá prezentace a argumentace
• práce s informacemi (výzkum, sběr a zpracování)
• týmová práce 
• fl exibilita a krea  vita
• ak  vita a inicia  va, 
•  seberefl exe, schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu

Projekt má celkem 4 partnery: ELSA Olomouc, Pro Bono Ali-
ance, Liga lidských práv a Ekologický právní servis. ELSA Olo-
mouc je partnerem bez fi nanční podpory, ostatní partneři hos-
podaří s vyhrazenou čás   fi nančních prostředků projektu.

Za organizací ak  vit Centra pro klinické právní vzdělávání sto-
jí jeho užší realizační tým. Centrum zabezpečuje metodickou 
pomoc garantům nově zavedených a obnovených předmětů. 
Centrum pro vás organizuje předmět Kurz právnických doved-
nos   a zajišťuje výuku řady prak  cky orientovaných volitelných 
předmětů. Naši členové spolupracují na prak  cky orientova-
ných předmětech i s dalšími katedrami PF UP a poskytují jim 
metodickou pomoc. Kromě toho tým Centra také usiluje o roz-
lišení a ukotvení idejí klinického právního vzdělávání i na jiných 
právnických fakultách v České republice.

Mgr. Petra Melo  ková
JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.
JUDr. Lucia Madleňáková
JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
JUDr. Mar  n Kopa
Mgr. Zuzana Adameová

h  p://lawforlife.upol.cz
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