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Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Pracovní skupina pro propagaci vůči uchazečům 

 
 
 

Zápis ze schůze Pracovní skupiny 
konané 20. listopadu 2020 od 18.00 prostřednictvím Microsoft Teams 

 
 

 
Program: 

1. Vedení PS – hlavní úkoly (propagace uchazeči, propagace fakulta) 
2. Zhodnocení úvodního soustředění 2020 
3. Nábor nových členů do PS 
4. Online propagace – fakultní a rektorátní úroveň 
5. Rozeslání brožur na gymnázia 
6. Oslovení středních škol – možnosti individuální prezentace fakulty 
7. Den otevřených dveří 
8. Úvodní soustředění 2021 
9. Příští setkání PS 

 

Ad. 1 Vedení PS – hlavní úkoly (propagace uchazeči, propagace fakulta) 
Prod. Chromá zahájila schůzi a na úvod představila přítomným nové bližší propojení PS 
s oddělením komunikace PF UK, přičemž se počítá především s koordinací propagačních akcí 
a společnou tvorbou obsahu. Dále paní proděkanka uvedla Jakuba Ševčíka jako vedoucího 
Pracovní skupiny a Adélu Brozmanovou a Martina Neumanna jako zástupce vedoucího.  

Ad. 2  Zhodnocení úvodního soustředění 2020 
V diskusi členů zazněl návrh, aby pro příště probíhaly komunikační schůzky studentských 
organizátorů častěji a také padl návrh na zvážení snížení počtu organizátorů na jeden tým.  

Ad. 3  Nábor nových členů do PS 
V rámci každoroční obměny PS jsme se domluvili na přijetí několika nových členů PS z řad 
letošních prváků, kteří už spadají pod novou akreditaci. Výběr proběhne na základě krátkých 
motivačních dopisů odevzdaných přes Google Forms.  

 Vojtěch Tomášek se spojí s Kateřinou Dostálovou a vytvoří online formulář pro 
odevzdání motivačních dopisů, který následně spolu s výzvou prvákům nasdílí do jejich 
ročníkové skupiny na Facebooku.  

Nový studentský místopředseda Akademického senátu PF UK Pavel Linzer bude se skupinou 
blízce spolupracovat z pozice své funkce v AS i Kolegiu děkana. Zároveň doufáme, že se 
stejně jako letos zapojí i příští rok do organizace úvodního soustředění.  

Na základě zkušeností z letošního úvodního soustředění navrhla prod. Chromá přijetí Jana 
Pavlínka (2. ročník) do pracovní skupiny. Předběžně proběhla diskuse na facebookové 
skupině PS, na schůzi nebyl nikdo proti, několik členů návrh výslovně podpořilo.  
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Ad. 4  Online propagace – fakultní a rektorátní úroveň 
Hlavním bodem schůze byla otázka propagace v současných mimořádných podmínkách. Je 
jasné, že většina letošní propagace bude probíhat online, částečně na úrovni fakulty, částečně 
na úrovni rektorátu UK. 

V uplynulých týdnech vznikla řada propagačních videí s různým zaměřením. Prvním z nich je 
delší propagační video s pedagogy i studenty PF UK. Spolu s ním vznikla také série 
videovizitek s vybranými pedagogy, které budou v následujících týdnech vypuštěny na 
sociálních sítích – fakultním Instagramu a uchazečském Facebooku. Mimo to vzniklo 
obdobně jako na dalších fakultách UK video „Jak to u nás vypadá“ moderované Dominikem 
Mackem, který uchazeče ve videu provedl budovou PF UK.  

 Odkaz na videovizitky bude přeposlán mailem všem členům PS. 

Shodli jsme se, že za současné situace je potřeba masivní online propagace ještě před 
plánovaným datem konání Dne otevřených dveří, a proto jsme se rozhodli do Vánoc 
uspořádat sérii online setkání s uchazeči pod souhrnným pracovním názvem 5 důvodů proč na 
práva v Praze. Na doporučení Petra Pochmana jsme pro ně zvolili platformu Zoom. 

První z těchto setkání proběhne ve středu 25. listopadu od 20.00. Setkání 5 důvodů proč na 
práva v Praze: kde studujeme povede Dominik Macek asi z nahrávacího centra PF UK.  

 Technickou podporu zajistí a s paní prod. Chromou se spojí Petr Pochman, který se 
také detailně domluví s Dominikem Mackem. 

 Paní prod. Chromá se spojí s p. Janem Krejčím z odd. IT. 

Hlavní propagační aktivitou na úrovni UK je akce Na Karlovku, která proběhne online 
formou v sobotu 28. listopadu. Tato akce je společná pro všech 17 fakult UK. My budeme 
tuto aktivitu také propagovat v rámci série 5 důvodů proč na práva v Praze. Kromě 
uveřejnění propagačních videí a prezentací zde budou v chatovacích místnostech odpovídat i 
naši zástupci Natálie Kurková, Kateřina Pechmanová a David Kabelka, kteří se účastnili i 
předběžné zkoušky. Tato akce tak nahrazuje plánovanou Na Karlovku Tour, která se za 
současných opatřeních nemůže konat.  

 Natálie Kurková, Kateřina Pechmanová a David Kabelka ještě přijdou vyzkoušet 
techniku.  

Další setkáním s uchazeči proběhne ve středu 2. prosince večer od 20.00 a to pod názvem  
5 důvodů proč práva v Praze: Studium v Praze pro mimopražské. Na něm se s uchazeči 
z různých koutů republiky pobavíme o životních nákladech, možnostech bydlení v Praze atd. 
Schůzky se zúčastní Marko Thiemel, Jakub Ševčík, Martin Neumann a zkusíme také oslovit 
Pavla Linzera a někoho z Pardubického kraje nebo z Vysočiny.  

 Marko Thiemel a Jakub Ševčík se ve věci spojí s návrhy na další mimopražské 
studenty.  

Další setkání 5 důvodů proč práva v Praze: Možnosti právnických profesí se uskuteční 
v sobotu 5. prosince ve 20.00. Oslovíme naše studenty se zajímavou praxí s různým 
zaměřením. 

 Jakub Ševčík osloví Andreu Procházkovou, redaktorku Respektu.  
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 Adéla Brozmanová osloví dr. Exnera, právníka Českého olympijského výboru. 

 Jan Chmel osloví Jana Šmoka, který by mohl mít příspěvek o exekutorské činnosti, 

 Marko Thiemel osloví (1.) Petra Potůčka ohledně soudní praxe, (2.) Karolínu 
Drachovskou, která by mohla představit činnost v PS a legislativě, (3.) poprosí K. 
Drachovskou aby se domluvila s Ondřejem Drachovským, který by mohl promluvit o notářské 
činnosti.  

 Počítáme s Petrem Pochmanem, který promluví o advokacii. 

Závěrem ještě před Vánoci připravíme poslední setkání v sobotu 19. prosince, které 
proběhne formou společného úvodu a následného rozdělení do menších breakout rooms, kde 
budou moci uchazeči pokládat dotazy přímo studentům. 

 Potřebujeme několik účastníků z našich řad do breakout rooms. 

Propagaci těchto setkání provedeme na našich sociálních sítích a také prostřednictvím skupin 
maturantů na Facebooku.  

 Vojtěch Tomášek zajistí soupis skupin maturantů, kde můžeme akce propagovat.  

Další program na leden domluvíme vzhledem k časovým možnostem a po ohlasech z prvních 
akcí. Můžeme uspořádat např. setkání na téma přijímaček.  

Ad. 5  Rozeslání brožur na gymnázia 
Máme propagační materiály, které můžeme rozeslat na střední školy, kam se v následujících 
dnech prezenčně vrátí maturanti.  

 Potřebujeme cca 2 lidi na obálkování.  

Ad. 6  Oslovení středních škol – možnosti individuální prezentace fakulty 
Oslovíme svá domovská gymnázia, ale i další střední školy s nabídkou individuální online 
přednášky. Kateřina Dostálová už oslovila všechna gymnázia ve svém kraji (Karlovarský 
kraj), 2 setkání má už domluvené, stejně tak se ozval i Vojtěch Tomášek ohledně přednášky 
na své střední škole. Všechny tyto aktivity budeme hlásit do naší facebookové skupiny. 

Obešleme také naše střední školy s nabídkou výše zmíněných online setkání a poprosíme o 
přeposlání relevantním studentům (např. společenskovědní semináře 3. a 4. ročníku).   

Ad. 7  Den otevřených dveří 
Jakým způsobem proběhne letošní Den otevřených dveří na začátku února uvidíme podle 
aktuálních opatření. 

Ad. 8  Úvodní soustředění 2021 
Domluvili jsme se, že na jaře upřesníme počet organizátorů, bylo navrženo také detailnější 
rozdělení práce v barevných týmech. Před začátkem prázdnin vybereme kolektivně externisty 
pro úvodní soustředění. Chceme také uspořádat teambuildingovou schůzku všech 
organizátorů ještě před samotnou akcí.  

 Do Vánoc prod. Chromá osloví dopravce a dojedná smlouvu se Štědronínem. 
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Ad. 9  Příští setkání PS 
Předběžně jsme příští schůzi domluvili na 20. nebo 21. prosince. Přesný výběr provedeme 
formulářem na naší facebookové skupině. Schůze bude kratší.  

 Martin Neumann na konci listopadu vytvoří dotazník ohledně data další schůzky.  

 
Přítomní: 
Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., proděkanka 
Adéla Brozmanová, Kateřina Dostálová, Karolína Drachovská, Karel Havlíček, Jan Chmel, 
David Kabelka, Ondřej Kovanda, Aleš Kubíček, Natálie Kurková, Martin Neumann, Matyáš 
Novák, Kateřina Pechmanová, Petr Pochman, Lucie Procházková, Jakub Ševčík, Marko 
Thiemel, Vojtěch Tomášek, Petra Vávrová 
 
Zapsal: Martin Neumann
 


