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Vyjádření k projektu Kateřiny Augustinové  
 
Je pro mě velkou ctí a potěšením poskytnout své vyjádření k projektu Kateřiny 
Augustinové, kterým se uchází o podporu Nadačního fondu UP. Působím na Právnické 
fakultě Univerzity Palackého (PF UP) jako odborná asistentka a vedoucí Centra pro 
klinické právní vzdělávání, které zastřešuje výuku dovednostních předmětů, včetně 
Studentské právní poradny, v níž studenti PF UP poskytují bezplatné právní 
poradenství, a street law programu, v jehož rámci studenti PF UP výukovými projekty 
rozšiřují právní povědomí žáků a studentů na základních a středních školách.  
Kateřinu Augustinovou znám již tři roky nejen z výuky, kde vynikala svým kritickým 
myšlením, vysokým nasazením a zájmem o studium, ale také díky street law 
programu, do kterého byla zapojena, a zapojení do aktivit studentského spolku Nugis 
Finem. Dobrovolná práce pro studentský spolek Nugis Finem v jeho projektu 
Erudium, který Kateřina Augustinová v současnosti vede, vypovídá dostatek o jejích 
dovednostech zorganizovat si práci, řídit tým lidí, připravit si a realizovat projekt. 
Dovednosti v oblasti výzkumu jsem měla možnost si u Kateřiny Augustinové ověřit u 
její diplomové práce na téma „Právní minimum žáků základních škol v oblasti 
závazkového práva“, kterou vedu. 
Projekt překládaný Nadačnímu fondu UP odráží nejen dovednosti a zkušenosti, které 
Kateřina Augustinová již získala, ale také její ambici pomáhat jako studentka práva 
s řešením společenských problémů s přesahem do právní oblasti. Při vedení 
Studentské právní poradny na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se 
již řadu let setkávám s narůstajícím počtem exekucí a bezvýchodných situací dluhové 
pasti. Svým zaměřením je Studentská právní poradna schopna pomoct jen malému 
zlomku, kdo se v takové pasti ocitají. Projekt Kateřiny Augustinové je však unikátní 
v tom, že míří na systematické řešení deficitu právního povědomí, jehož zvýšení by 
mohlo pomoct předcházet pádu do zadlužení. Projekt spojuje výzkum a na jeho 
základě pak popularizaci potřeby zvyšování právní gramotnosti a postupů, které 
mohou při výuce využít přímo učitelé ZŠ a SŠ. Projekt Kateřiny Augustinové považuji 
za mimořádně kvalitní a promyšlený záměr, který nepřispívá pouze k osobnímu 
rozvoji předkladatelky, ale má i důležitý společenský rozměr.  
 
V případě potřeby ráda poskytnu bližší informace. 
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