Z vědeckého života

Česko-slovenské kolo soutěže
ve studentské vědecké odborné
činnosti v Plzni

Pohled do auditoria při zahájení soutěžního dne, 20. 9. 2019.
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Tradiční letošní mezinárodní československé kolo soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti hostila ve
dnech 19. a 20. září 2019 již podruhé od jeho obnovení
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni.
Tak jak je zvykem, ujal se čtvrtečního zahájení soutěže
děkan pořádající fakulty doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., úvod-

ní společenský večer pak navštívil i rektor Západočeské
univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček.
V letošním roce, ve vazbě na témata přihlášených prací, bylo otevřeno osm soutěžních sekcí, a to Teorie práva,
ústavní právo, lidská práva; Společenské vědy (politologie, sociologie, ekonomie) a Evropské právo, mezinárod-

Úvodní projev děkana FPR ZČU doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc.,
19. 9. 2019.

Zahájení soutěžního dne, 20. 9. 2019.
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ní právo veřejné; Soukromé právo (občanské hmotné, obchodní) a Civilní proces, mezinárodní právo soukromé;
Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo; Trestní
právo; Správní právo, finanční právo, právo sociálního
zabezpečení, právo životního prostředí; Římské právo,
právní dějiny a sekce, které se se svými soutěžními pracemi účastnili studenti doktorských studijních programů.
Mezinárodního kola se vedle pořádající fakulty účastnily právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity,
pražské Univerzity Karlovy, Univerzity Komenského
v Bratislave, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, které přihlásily
různé počty soutěžících, jako obvykle přitom přijelo nejvíce účastníků z pražské Univerzity Karlovy, díky které
se pořádání česko-slovenského kola v roce 2011 obnovilo
a která má největší tradici v pořádání kol fakultních.
Hlavním soutěžním dnem byl pátek, kdy se v osmi
sekcích utkalo více než 50 studentů ze šesti právnických
fakult, jejichž kvalitní výkony posuzovaly poroty složené z 37 akademických pracovníků všech podílejících se
fakult. Studenti a případně čerství absolventi soutěží se
svými odbornými pracemi, které na místě před porotou
prezentují krátkým vystoupením konferenčního charakteru, po kterém následuje diskuse k tématu. Po jednání
v sekcích provedla závěrečné vyhodnocení soutěže příslušná komise, která konstatovala vysokou úroveň všech
zúčastněních prací a jejich prezentací. Soutěž byla ukončena slavnostním předáváním diplomů úspěšným účastníkům, kteří se umístili na oceňovaných místech, a společným obědem.
Pořádající Fakultu právnickou ZČU úspěšně reprezentovalo v pěti sekcích deset studentů a absolventů, přičemž
se jim podařilo získat hned čtyři první místa. V počtu
prvních míst se tak naše fakulta stala letos nejúspěšnější fakultou ze všech! Konkrétně se jednalo o Bc. Denisu
Kotroušovou (dokonce obhájené 1. místo v sekci soukromého práva a civilního procesu), Mgr. Anetu Viktorovou
(1. místo v sekci autorského, pracovního a rodinného práva), Miroslava Dvořáčka (1. místo v sekci správního práva, finančního práva, práva sociálního zabezpečení a práva životního prostředí) a Mgr. Vojtěcha Vrbu (1. místo
v sekci římského práva a právních dějin).

Bc. Denisa Kotroušová přebírá diplom za obhájené 1. místo v sekci soukromého práva a civilního procesu, 20. 9. 2019

Všechny zástupce FPR ZČU je třeba ocenit nejen za
hodnotná vystoupení, ale i za odpovědný a pozitivní přístup k celé soutěži. FPR ZČU jim tímto děkuje za bezvadnou reprezentaci a všem umístěným samozřejmě velmi
gratuluje!
Pomyslnou štafetu převzala v Plzni Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, která se ujala
pořádání dalšího ročníku, tentokrát pro akademický rok
2019/2020.

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
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