


Právnická fakulta UK ve spolupráci se svými partnery realizuje již řadu 
let množství projektů, kterými úspěšně reaguje na objevující se výzvy 
a potřeby.  V tomto společném úsilí chceme pokračovat, a proto předsta-
vujeme komplexní projekt „Fakulta připravená na budoucnost“. 

Fakulta budoucnosti je taková, která nabízí nejlepší možné vzdělání. 
Je přátelská ke všem, kdo v ní studují, působí nebo se s ní jinak setkají. 
Je moderní, přitom však ctí svou tradici a udržuje svou historickou 
hodnotu. Fakulta, která se rozvíjí s každým dnem. 

V současné době se zaměřujeme především na témata fakulty přátel-
ské, fakulty moderní, fakulty náročné, fakulty ekologické a fakulty 
historické. 

PROJEKT

FAKULTA PŘIPRAVENÁ 
NA BUDOUCNOST



Fakulta přátelská
je otevřená novým podnětům, nabízí přátelské prostředí, komunikuje 
se studenty, veřejností odborníky, nabízí širokou nabídku aktivit nejen 
odborných, poskytuje přátelské pracovní prostředí, zajímá se o potřeby 
studentů, včetně studentů se zdravotním postižením nebo studentů-rodičů.

Fakulta moderní
využívá nové technologie a postupy ve výuce i vybavení, reaguje na aktuální 
dění a výzvy doby, důraz klade na internacionalizaci vzdělávání na fakultě.

Fakulta náročná
klade na studenty vysoké nároky s ohledem na budoucí nároky pracovní, 
velkou zodpovědnost a dobré uplatnění v praxi, vysoké nároky klade na 
pedagogy v oblasti výuky i vědy, jejím cílem je vysoká kvalita výuky i vysoká 
kvalita vědy.

Fakulta ekologická 
spolu se studenty a pedagogy zdůrazňuje ochranu životního prostředí, 
nastoluje otázky ochrany klimatu i vody formou ekologického vybavení, 
výstav, přednášek a dalších aktivit.

Fakulta historická 
má svou historii, kořeny a tradici, pracuje s historickým odkazem budovy, 
významnými osobnostmi, absolventy a dějinným kontextem.



Velmi rádi bychom s vámi navázali, případně prohloubili 
již započatou, spolupráci na komplexním projektu Fakulta 
připravená na budoucnost. 

Vydejte se s námi po této cestě a projděte ji s námi celou nebo 
se připojte alespoň na kousek. Chceme, abyste se stali našimi strate-
gickými partnery.

Rádi bychom vás seznámili s několika aktivit, kterými se nyní zabývá-
me. Zároveň nás zajímá váš názor a oceníme vaše další návrhy 
na cestě směrem k Fakultě připravené na budoucnost. 



DOSUD REALIZOVANÉ 
AKTIVITY
Právnická fakulta se neustále rozvíjí a celou řadu zajímavých aktivit se 
již podařilo, i ve spolupráci s externími partnery, uskutečnit. 

Rekonstrukce páternosteru

Mezi nejvýznamnější z nich patří úspěšná obnova provozu histo-
rického oběžného výtahu - páternosteru, která byla dokončena 
v roce 2018. Dvanáctikabinový pater noster, který vyrobila v roce 
1929 firma Škoda, je skutečným unikátem budovy Právnické fakulty.

„a desítky dalších sponzorů“



DOSUD REALIZOVANÉ 
AKTIVITY

Výdejníky na vodu

Jako první krok s ohledem na šetrný přístup k přírodě jsme 
umístili v prostorách fakulty ekologické výdejníků na vodu. 

Výdejníky poskytují studentům filtrovanou kohoutkovou vodu 
ve vysoké kvalitě a díky přístupnosti zdroje kvalitní vody přímo 
v prostorách Právnické fakulty se daří snižovat množství plastového 
odpadu z jednorázově používaných lahviček na balenou vodu.



DOSUD REALIZOVANÉ 
AKTIVITY 
STÁLE OTEVŘENÉ K PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ)

Každoročně probíhá ve spolupráci s externími partnery v několika 
sekcích soutěž studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). 
Soutěž představuje skvělou příležitost pro mladé vědce a talenty 
v oboru práva a poskytuje platformu pro prezentaci jejich výzkumu 
a vědeckou debatu nad aktuálními tématy právní vědy. 

Studentské vědecké a odborné činnosti na Právnické fakultě se snaží 
neustále rozvíjet a vylepšovat. Jsme otevřeni různým formám partner-
ské spolupráce. Příkladem partnerské spolupráce může být podpora 
soutěže mladých právnických talentů jako celku, možnost vypsání 
zvláštních témat v určitých sekcích či zvláštních cen. Partner se pak 
v závislosti na formě spolupráce účastní soutěže v jejím průběhu či 
vyhlášení vítězných prací. 

Celkové náklady na soutěž SVOČ činí 500 000 Kč, přičemž jednotliví 
partneři se mohou na soutěži podílet od příspěvku 60 000 Kč.

WGM/Skils



Simulovaná soudní jednání – Moot Courty

Pravidelná je účast studentů Právnické fakulty v mezinárod-
ních soutěžích simulovaných soudních jednání – Moot Cour-
tech. Studenti Právnické fakulty se v průběhu let účastnili například 
prestižních William C. Vis International Commercial Arbitration Moot, 
European Law Moot Court Competition, World Human Rights Moot 
Court, International Humanitarian Law Moot Court Competition, 
Foreign Direct Investment International Arbitration Moot, Central 
and East European Moot Court Competition, Phillip C. Jessup Inter-
national Moot Court Competition. Vzhledem k nákladům na 
cílenou přípravu soutěžních týmů a na cestování na místa 
konání soutěží má fakulta zájem o externí sponzoring. 

Nedílnou součástí partnerské spolupráce na Moot Courtech je uvá-
dění partnera na propagačních materiálech, webu fakulty, facebooko-
vých stránkách a obdobných platformách. Náklady na simulovaná 
soudní jednání se liší v závislosti na jednotlivých Moot Courtech.



Projekt Street Law

Dlouhodobě funguje projekt Street Law, který se snaží přibližovat 
právo neprávníkům. V rámci programu chystají studenti právnické 
fakulty pod pedagogickým dohledem vyučujících fakulty lekce pro 
studenty střední či základní školy, seniory, sociálně vyloučené osoby 
či vězně. Do budoucna plánuje projekt Street Law rovněž rozšíření 
a prohloubení databáze materiálů pro výuku práva.

Stále se rozšiřující projekt Street Law vyžaduje nákladnější administra-
tivní, organizační i materiální zajištění. Obsahem partnerské spoluprá-
ce by bylo poskytnutí prostředků na tvorbu lekcí „na klíč“, jednotli-
vých vzdělávacích aktivit projektu Street Law či simulovaných soudů. 

Budoucí partner by tak svou podporou těchto projektů mohl význam-
ně přispět zvyšování právní gramotnosti v české společnosti. Součástí 
partnerské spolupráce je též uvedení jména partnera na webových 
stránkách programu. Další informace o projektech i programu samot-
ném jsou k dispozici na www.streetlaw.eu.



Úvod do studia práva

Nově je pak realizována bloková výuka Úvodu do studia práva, 
která má za cíl poskytnout novým studentům magisterského studia 
na Právnické fakultě prvotní vhled do problematiky práva a právní 
vědy. Předmět zahrnuje seznámení se základními právními dovednost-
mi (např. vyhledávání informací, čtení judikátu, základy právní argu-
mentace) a studenty motivuje k řádnému studiu. Je vyučován v malých 
seminárních skupinách po 25 studentech, což zajišťuje individuální 
přístup a interaktivní výuku. Vyučován je v podobě blokové výuky 
trvající 2,5 dne dvěma lektory na každou seminární skupinu. Velký 
důraz je kladen na kvalitní výuku po obsahové i didaktické stránce 
podloženou zpracovaným metodickým materiálem, který zaručuje 
ve všech seminárních skupinách dosažení stejných výukových cílů. 



Bloková výuka 2,5 dne vyžaduje vysoké nasazení obou lektorů a také 
jejich praktickou připravenost na zvládnutí takového úkolu. Lektoři se 
budou účastnit přípravných aktivit a fakulta jim poskytne veškerou 
nezbytnou podporu. Lektorský tým bude primárně tvořen studenty 
doktorského studijního programu, pro úspěšné zajištění kurzu však 
bude nutné ho posílit také dalšími absolventy fakulty s lektorskými 
zkušenostmi. Pro plné pokrytí výuky ve všech seminárních skupinách 
bude každý rok potřeba více než 50 lektorských míst. 

Partner blokového předmětu Úvodu do studia práva má 
tedy možnost podpořit nový formát výuky studentů na 
začátku studia. Tento formát výuky může významně přispět k vyšší 
kvalitě dovednostních vybavenosti studentů již od prvních dní studia 
oboru práva. 



Aktivity katedry tělesné výchovy

Katedra tělesné výchovy zajišťuje rozmanitou výuku tělesné výchovy 
na Právnické fakultě UK a organizuje pro studenty také celou řadu 
sportovních výjezdů. Výuka tělesné výchovy však s sebou přináší 
náklady na nákup potřebných pomůcek, jako jsou míče, cvičební pod-
ložky, florbalové hole, rakety či fitbally. Další náklady jsou pak spojeny 
s pořádáním letních i zimních tělovýchovných kurzů a potřebná škole-
ní pedagogů. Katedra tělesné výchovy zajišťuje také provoz posilovny, 
který je rovněž spjat s náklady na výměnu opotřebovaného materiálu 
či opravu posilovacích strojů. 

Partnerům nabízí Katedra tělesné výchovy prezentaci jejich 
jména na poutačích PF UK či ve Sportovním centru UK Hos-
tivař, spoluúčast na sportovních kurzech a účast na sportov-
ních turnajích a při organizovaných cvičeních.

„desítky individuálních dárců“



Noc fakulty

Již pravidelnou akcí se stala Noc fakulty, tedy multižánrový festival, 
který neformálním způsobem podněcuje zájem o právo a jeho popu-
larizaci v jeho celospolečenském kontextu. Noc fakulty je největší akcí 
svého druhu v České republice. 

Na pozadí doprovodného programu se ve večerních hodinách v pro-
storách Právnické fakulty Univerzity Karlovy konají desítky předná-
šek, workshopů, diskuzí či kulatých stolů, do kterých se zapojí na pět 
desítek hostů. Veškerý akademický program se koná paralelně, takže 
návštěvník si může vybrat vždy z alespoň pěti alternativních témat 
právě to, které mu přijde nejzajímavější. 

Partnerská struktura festivalu je třístupňová – hlavní part-
ner, seniorní partner a juniorní partner. 

nocfakulty.cz

Hlavní partner



Provoz a údržba historického pater nosteru

Vzhledem k tomu, že je pater noster skutečně jedinečným zařízením, 
je nutné jej řádně udržovat. V případě zájmu o spolupráci na provozu 
a údržbě historického páternosteru Právnická fakulta nabízí možnost 
inzerce v jedné z dvanácti kabin oběžného výtahu. S ohledem na histo-
rickou hodnotu páternosteru i celé budovy je plocha inzerce o veli-
kosti běžného formátu A4 – přesně taková, aby upoutala studenty, 
kteří se výtahem přemísťují a zároveň taková, aby příliš nenarušovala 
původní výraz historického výtahu. 

Pronájem inzerční plochy je možné sjednat na měsíce či na 
rok. Cena za měsíční pronájem inzerční plochy je 3 000 Kč.



Výdejník na vodu – horká voda

Ve druhé fázi pořizování ekologických výdejníků na vodu je plánována 
instalace výdejníku na horkou vodu, aby si studenti mohli kdykoli zalít 
čaj nebo kávu ve svém vlastním hrnečku.

Chargebox
Pro vylepšení studentského prostředí by Právnická fakulta ráda 
umožnila studentům využívat v jejích prostorách Chargebox, 
tedy stojan sloužící k dobíjení drobné elektroniky. Současný 
počet zásuvek dostupných pro studenty na fakultě již není dosta-
čující k nabíjení různých zařízení, která studenti využívají při 
výuce a studiu. 

Partner nákupu/provozu Chargeboxu by byl uveden přímo na 
tomto zařízení a prezentován i dalším způsobem (webové strán-
ky, facebook). 

Částka za roční pronájem chargeboxu činí 70 000 Kč.

PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY

PROJEKT



Architektonická soutěž a následná realizace

V současnosti je připravováno nové architektonické zpracování vstup-
ních prostor budovy Právnické fakulty UK. Jedná se tedy o zcela nové 
pojetí celého prostoru foyer (včetně vstupních prostor před místnos-
tí 38, kde často probíhají konference), a vstupu do centrálního prosto-
ru, tedy „bazénu“. Právě tyto prostory zanechávají v návštěvnících 
Právnické fakulty první dojem, a jejich modernizace je tak významná 
nejen s ohledem na běžný život na fakultě, ale i na konání právních 
a jiných konferencí, soutěží či slavnostních setkání. 

Předpokládané náklady na architektonickou soutěž se pohy-
bují v rozmezí 3 - 5 milionu Kč. 

 



Kniha o příběhu Právnické fakulty

V současné době je v přípravě kniha, která se bude v plné šíři zabývat 
výjimečnou budovou Právnické fakulty, dílem jednoho ze zakladatelů 
moderní české architektury Jana Kotěry a jeho následovníka Ladislava 
Machoně. Obsahem připravované knihy bude jednak architektonický 
aspekt budovy, ve druhé části knihy však bude zároveň věnován pro-
stor příběhům a vyprávěním nejrůznějších osobností, jejichž životní 
osudy byly určitým způsobem spjaty s budovou Právnické fakulty 
v různých dějinných etapách. 

Kniha bude vydána v české a anglické verzi a bude určena jak pro 
účely reprezentace PF UK, tak pro širokou veřejnost. Sponzoři budou 
uvedeni v knize. 

Celkové náklady na vydání knihy dosahují částky 300 000 Kč.



Pojmenovávání místností

Plánujeme pojmenovat místnosti podle významných osobností práva 
a právní vědy, s podporou vás, externích partnerů. 

Máte zájem spojit své jméno se jménem významné osobnos-
ti Právnické fakulty?



Aktivity týkající se tělesně postižených studentů

Neustále se snažíme vylepšovat prostředí i pro zdravotně 
znevýhodněné studenty. (nyní jich je na fakultě přibližně padesát)  

V současnosti plánujeme vytvořit nová parkovací místa u budovy, zvu-
kový systém pro studijní oddělení, bezprahové přejezdy do všech 
místností, elektronické komunikační zařízení s elektronickým přístu-
pem pro knihovnu, elektronický zvukový systém, speciální stoly 
do výukových místností a knihovny a mnoho dalšího.



Kontakt: 

Tereza Fabšíková 
fabsikot@prf.cuni.cz
+420 608 693 810




