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Zápis ze schůze Pracovní skupiny 
konané 12. října 2021 od 20.00 

 
 
 

Program: 

1. Microsite – Práva v Praze  
2. Na Karlovku, 13. listopadu 2021 
3. Gaudeamus Brno, 23.-26. listopadu 2021  
4. Plán propagace na AR 2021/2022 
5. Skupinové prohlídky fakulty 
6. Individuální prezentace fakulty na středních školách 
7. Den otevřených dveří, 9. února 2022 
8. Zhodnocení úvodního soustředění 2021 
9. Nábor nových členů do PS 
10. Různé 
11. Příští setkání PS 

 

 

Prod. Chromá zahájila schůzi Pracovní skupiny a přivítala přítomné hosty. Následně navrhla 
přednostní projednání některých bodů programu schůze (body 1-3). 

Ad. 1 Microsite – Práva v Praze 
Prod. Chromá předala slovo Mgr. Miroslavu Sojkovi, vedoucímu studijního oddělení, a Petře 
Sojkové Machoňové z oddělení komunikace. Ti společně představili projekt nové microsite 
pro uchazeče o studium, přítomným předvedli hned několik variant provedení webu a 
demonstrovali na nich výhody a nevýhody jednotlivých řešení. 

Následovala poměrně obsáhlá diskuze, do které se zapojila velká část přítomných členů PS i 
hosté. Prod. Chromá zmínila nutnost rychlého rozhodnutí vzhledem k termínu zahájení 
podávání přihlášek do magisterského studijního programu pro další akademický rok – celý 
web by tedy měl být vypuštěn nejpozději 1. listopadu. Na obecné šabloně pro podobu stránky 
byla nalezena shoda poměrně rychle. Delší debatu vyvolal grafický koncept stránky, kdy proti 
sobě stála možnost využití grafiky hlavního atria fakulty, nebo fotografie se studenty. 
Hlavním argumentem pro volbu grafiky byla jednoduchost návrhu a jeho dobré přizpůsobení 
na mobilní zařízení, fotografie pak mohou působit přátelštěji a mohou vyvolávat pozitivní 
emoce u uchazečů. Nakonec byla nalezena shoda na podobě microsite s fotografiemi, přičemž 
s ohledem na ochranu osobních údajů bylo rozhodnuto, že na fotografiích budou primárně 
členové PS. Adéla Brozmanová po domluvě s Davidem Kabelkou kontaktuje fotografky z řad 
studentek naší fakulty, stejně jako rektorátního fotografa a domluví s nimi termíny focení 
nejpozději v týdnu od 18. října. Prod. Antoš přislíbil uvolnění finančních prostředků 



v rozumné výši pro realizaci focení. Potřeba jsou podle vyjádření paní Sojkové Machoňové 
minimálně tři fotografie jako podkladový materiál pro microsite, dále pak je zapotřebí 
vytvořit nejlépe šest portrétů studentů (nejlépe 3 ženy, 3 muži) do sekce zkušenosti se 
studiem. Prod. Antoš a dr. Říha navrhli také pořízení několika fotografií z výuky. Po 
dojednání stání s fotografem budou termíny zveřejněny na facebookové skupině PS, aby se 
mohlo dostavit co nejvíce členů PS. 

Takto pořízené fotografie pak mohou být využity i při jiných příležitostech pro propagaci 
fakulty. 

Pracovní verze webu je k dispozici na adrese: pravavpraze.fun, po spuštění finální verze bude 
microsite přístupná na adrese: pravavpraze.cz. 

Ad. 2 Na Karlovku, 13. listopadu 2021 
Následně byly projednány dvě nejdůležitější propagační akce podzimního období, tj. 
celouniverzitní setkání Na Karlovku a veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně. 

Naše fakulta bude 13. listopadu hostit celouniverzitní akci Na Karlovku, která nahradila 
dřívější Informační den univerzity. Při této příležitosti se bude naše fakulta prezentovat při 
přednáškách v rámci hlavního programu, dále pak na dvou stáncích (v 1. a ve 3. patře fakulty) 
a také při doprovodném programu – simulovaném soudním jednání.  

Hlavní fakultní prezentace začne ve 12.30. Na stánku v 1. patře, kde budou k dispozici 
primárně informace o studijním programu a přijímacím řízení, budou fakultu zastupovat 
Kateřina Rychlá a Jan Pavlínek. Ve Studentské zóně ve 3. patře pak fakultu budou 
prezentovat Anna Kubrichtová a Vojtěch Tomášek (DPP s rektorátem). 

Simulované soudní jednání pod odborným vedením Mgr. Viktora Hatiny z Centra právních 
dovedností připraví pro zájemce Kateřina Dostálová, Adéla Brozmanová a Jakub Ševčík. Tato 
aktivita proběhne před a po fakultní prezentaci, tj. od 11.00 a od 13.30. 

Ad. 3 Gaudeamus Brno, 23.-26. listopadu 2021 
Další důležitou akcí k propagaci fakulty bude už tradičně veletrh vysokých škol Gaudeamus, 
který se uskuteční ve dnech 23.-26. listopadu 2021, s tím, že reprezentanti fakult musí 
přicestovat již v odpoledních hodinách v pondělí. 

Rektorát zajišťuje (formou DPP) dva zástupce fakulty na stánek, za nás se bude jednat o 
Kateřinu Pechmannovou a Davida Kabelku, nahlášenými náhradníky budou Johana Žižáková 
a Petr Hrebenár. Naše fakulta se dále zúčastní doprovodného programu opět formou 
simulovaného soudního jednání, každý den proběhne mezi 11.00 a 11.30. Tuto aktivitu 
personálně zajistí Lada Reisnerová, Johana Žižáková a Petr Hrebenár. Prezentující studenty 
připraví spolu s našimi reprezentanty pro akci Na Karlovku Viktor Hatina z Centra právních 
dovedností. 

Ad. 4 Plán propagace na AR 2021/2022 
Na základě setkání týmu připravujícího koncepci propagace vůči uchazečům pro tento AR 
vytvořil Petr Hrebenár výčet konkrétních bodů pro zlepšení prezentace fakulty na sociálních 
sítích. Tento plán byl prostřednictvím facebookové skupiny PS předložen i ostatním členům 
PS, kteří nebyli součástí přípravného týmu. Část nápadů pak bylo představeno i na schůzi PS 
– příklady postů, které by se v souvislosti s propagací vůči uchazečům měli na Instagramu a 
fakultní facebookové stránce pro uchazeče určitě objevit. Zmínil též možnost zřízení 



automatických otázek a odpovědí na Messengeru na základě již zpracovaných FAQ. Proběhla 
také krátká debata k podobě fakultního Twitteru pod správou prod. Antoše. 

Petr Hrebenár převezme hlavní roli ve správě fakultního Instagramu, s propagací vůči 
uchazečům mu na této platformě budou pomáhat Lada Reisnerová, Kateřina Rychlá a Johana 
Žižáková. 

Ad. 5 Skupinové prohlídky fakulty 
Stejně jako v minulých letech, i letos máme v plánu uspořádat sérii prohlídek fakulty pro 
menší skupiny zájemců. Dvou až tříčlenné skupiny studentů společně domluví termín 
skupinové prohlídky v podvečerních hodinách. Následně tento termín zanesou do společné 
tabulky na OneDrive, načež se domluví se správcem uchazečského Facebooku, který připraví 
událost, na níž bude link/mail k přihlašování podle vzoru z AR 2019/2020, kdy byly tyto 
prohlídky možné naposledy. 

Možné je také dojednání skupinové prohlídky středoškolských tříd/seminárních skupin, je 
však třeba dbát na nenarušování běžné výuky na fakultě, proto je návštěvu třeba domluvit 
předem. 

Ad. 6 Individuální prezentace fakulty na středních školách 
Na naše aktivity z minulých let naváží také individuální prezentace fakulty na středních 
školách po celé České republice. Paní proděkanka už na OneDrive nahrála aktualizovanou 
prezentaci fakulty pro tyto individuální prezentace. Stejně jako v případě skupinových 
prohlídek fakulty, i v případě individuálních prezentací bude na OneDrive vedena evidence 
těchto aktivit. První z prezentací už se v připraveném souboru objevily. 

Ad. 7 Den otevřených dveří, 9. února 2022 
Členové PS byli informováni, že Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 9. února 2022. 

Ad. 8 Zhodnocení úvodního soustředění 2021 
V další části setkání PS proběhlo krátké vyhodnocení zpětné vazby z úvodního soustředění, 
které se uskutečnilo na přelomu srpna a září 2021. Ze strany nastávajících studentů prvního 
ročníku jsme získali zpětnou vazbu od 363 ze 448 účastníků, což je výrazně více než 
v minulém roce. Zjišťována byla také zpětná vazba ze strany zúčastněných organizátorů. 
Každý z organizátorů už v týdnu po skončení úvodního soustředění obdržel 
individualizovanou zpětnou vazbu od svého barevného týmu. 

Hodnocení úvodního soustředění bylo celkově velmi pozitivní, vysoce bylo hodnoceno 
zejména nasazení a přátelskost organizátorského týmu i přívětivost zúčastněných vyučujících. 
Ve zpětné vazbě se opakovalo jen několik připomínek, které jistě stojí za zvážení při přípravě 
dalšího úvodního soustředění. Studenti často požadovali zařazení druhého bloku 
seznamovacích her mimo první den daného běhu úvodního soustředění. V rámci diskuze bylo 
na základě získaného hodnocení také zvažováno, které části programu by bylo možné nahradit 
nebo z programu vypustit. Členové PS se shodli, že nejvhodnější by bylo nahrazení 
představení spolků širší nabídkou jejich prezentace při zápise do studia. Návrhy možné 
podoby časového rozložení úvodního soustředění pro příští rok připraví do příští schůze 
Martin Neumann.  

Následně byly diskutovány možnosti zmenšení barevných týmů, jelikož počet studentů 
v každém barevném týmu je každý rok vyšší a postupně se stává hůře zvladatelným. Část 



organizátorů už na konci úvodního soustředění mluvila o možnosti zavedení pátého 
barevného týmu, což by však bylo podle prod. Chromé i prod. Antoše velmi těžko 
proveditelné. Prod. Chromá pak navrhla alternativu v podobě rozdělení týmů na dvě 
podskupiny – společně by se účastnily přednášek, volnočasový program by ale probíhal 
odděleně. V takovém případě by bylo potřeba mít alespoň šest organizátorů na barevný tým, 
tři na každou podskupinu. 

Z praktických připomínek, na které by bylo dobré příští rok myslet, je zcela určitě potřeba 
přítomnosti více organizátorů na místě konání už před příjezdem autobusů s účastníky, stejně 
jako bližší instruktáž organizátorů, kteří se budou úvodního soustředění účastnit poprvé. 

Ad. 9 Nábor nových členů do PS 
Stejně jako v loňském roce, i letos byl předložen návrh na přijetí jednoho z externistů jako 
stálého člena PS. O jeho případném přijetí proběhne diskuze na facebookové skupině PS. 

Prod. Chromá dále představila aktuální přehled členské základny PS a navrhla stejně jako 
v minulém roce přijetí čtyř nových členů. Pro zájemce o zapojení do PS bude vytvořen 
formulář pro posílání motivačních dopisů (max 300 slov), následně proběhne výběr kandidátů 
ve dvoukolovém hlasování. Formuláře pro přihlašování a hlasování zajistí Vojtěch Tomášek a 
Martin Neumann. 

Ad. 10 Různé 
Ještě před ukončením schůze PS padl ze strany Adély Brozmanové a Petry Vávrové návrh na 
uspořádání teambuildingu PS. Do příští schůzky budou připraveny návrhy k jeho provedení. 

Ad. 11 Příští setkání PS 
Příští setkání PS proběhne po veletrhu Gaudeamus, tedy přibližně na začátku prosince 2021. 
Bližší termín bude domluven a zveřejněn na facebookové skupině PS.  

Přítomní: 
Doc. PhDr. Marta CHROMÁ, Ph.D., proděkanka pro magisterský studijní program a 
přijímací řízení 

Doc. JUDr. PhDr. Marek ANTOŠ, Ph.D., LL.M., proděkan pro komunikaci, IT a finance 

Mgr. Miroslav SOJKA, vedoucí studijního oddělení PF UK 

Petra SOJKOVÁ MACHOŇOVÁ, oddělení komunikace PF UK 

Pavel LINZER, místopředseda akademického senátu PF UK 

JUDr. Michal ŘÍHA, člen kolegia děkana 

 
Členové pracovní skupiny: 

Adéla BROZMANOVÁ, Kateřina DOSTÁLOVÁ, Karolína DRACHOVSKÁ, Petr HREBENÁR, 
David KABELKA, Anna KUBRICHTOVÁ, Natálie KURKOVÁ, Jan NEŠPOR, Martin 
NEUMANN, Matyáš NOVÁK, Jan PAVLÍNEK, Kateřina PECHMANNOVÁ, Lada 
REISNEROVÁ, Kateřina RYCHLÁ, Jakub ŠEVČÍK, Vojtěch TOMÁŠEK, Natálie TŮMOVÁ, 
Petra VÁVROVÁ 



 
Zapsal: Martin Neumann 


