
Právnická fakulta Univerzity Karlovy  
Pracovní skupina pro propagaci vůči uchazečům  

  
  
  

Zápis ze schůze Pracovní skupiny pro propagaci 
konané 11. října 2022 od 19.00  

  
  

----------------------------------------------------Návrh programu---------------------------------------------------  
  
Program:  
 

1. Zhodnocení úvodního soustředění 2022 
2. Propagační akce 2022/23: 

a. Gaudeamus Brno, 1.-4. listopadu 2022 
b. Přednáškové a konzultační dny Nitra, 14.-16. listopadu 2022 
c. Na Karlovku 26. listopadu 2022 
d. PROEDUCO Košice, 30. listopadu – 1. prosince 2022 
e. Gaudeamus Praha, 24. – 26. ledna 2023 
f. Den otevřených dveří – 8. února 2023 

3. Nábor nových členů do PS – starší ročníky 
4. Nábor nových členů do PS – první ročník 
5. Rozšíření skupiny pro správu fakultního Instagramu  
6. Podněty k propagaci  
7. Teambuilding  
8. Různé  
9. Příští setkání PS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Zápis:  
Lada Reisnerová představila plán schůzky. 
 

1. Zhodnocení úvodního soustředění 2022 
Petr Hrebenár na začátek shrnul změny, které se udály mezi seznamovacím soustředěním 
2021 a 2022 + to, co se v letošním ročníku povedlo. 
 

• Shrnutí feedbacku z pohledu celkového hodnocení seznamovacího kurzu:  
• Klady:  

o Skvělé seznámení se školou a velký dík organizátorům  
o Zisk skvělých zážitků, přátel do budoucna a hlavně praktických informací o 

fakultě  
o Je fajn pocit, že kdyby něco, můžeme vás kontaktovat a poradit se 
o Nejdřív se mi sem zas tolik nechtělo, ale byla jsem velice příjemně překvapena 

a moc jsem si to užila 
o Celý program opravdu vycházel a navazoval prakticky perfektně 
o Všichni vyučující skvěle vybraní 
o Kombinace přednášek, seznamovacích her a sportovních aktivit byla vyvážená 

a člověk si nikdy nenudil 
o Bylo skvělé, že jsme si mohli rozhodnout, které z daných aktivit se zúčastníme 
o Jel jsem s tím, že o té škole nic nevím, což se změnilo díky všem přednáškám  



o Nejvíc cením spolupráci se studenty vyšších ročníků a jejich autentickou 
zpětnou vazbu na všechno a i jejich přístup k nám jako prvákům.  

o Vojenský výcvik Honzy a Ondry (často zmiňováno)  
o QnA’s organizátory (často zmiňováno napříč týmy)  
o Večerní program – hlavně Pubquiz a Karaoke  
o Aqua zumba  
o Oceňuji také organizační tým, který působí jako skvělá parta a nezaznamenal 

jsem žádný náznak vzájemných rozporů, což je něco, co se pak přenáší na nové 
prváky a díky tomu se mi k sobě chováme slušně a přívětivě 

• Výtky:  
o Program byl velmi nahuštěný, zbývalo málo času na seznamování 
o Možná by bylo fajn pokrátit “přednášky” o předmětech třeba na půl hodinky a 

více se věnovat skupinovým hrám, nebo vytvořit poledňáček.  
o Někdy časově náročné jindy jsme se jen flákali. ▪ Absence volného času pro 

odpočinek (často zmiňováno)  
o Stačilo by jet na 2 noci, 3. den byl zbytečný. (často zmiňováno)  
o Vadila mi diskotéka, výběr písniček byl strašný a plátno s texty odpoutávalo 

pozornost od tance 
o Více volného času v prvních dvou dnech na seznamování  
o Absence rozdělení podle kruhů  
o Absence programu napříč barvami (často zmiňováno)  
o 1 zásuvka na chatce – Chtělo by to informovat předem (často zmiňováno)  
o Více sportovních aktivit  
o Mně tolik nesedla atmosféra akce, nejsem moc party-člověk a ve volných 

chvílích mě velké skupiny lidí odrazovaly  
o Negativně hodnotím ubytování - především společné umývárny a záchody, to 

bylo jako návrat do minulého století.  
o Zákaz tvrdého alkoholu  
o Špatná kvalita tužek – většině se hned rozbila  
o Bojovka 

 
 
Následně proběhla diskuze ohledně možných změn programu na základě feedbacků – třetí 
blok seznamovacích her přejmenovat a změnit na pouze na hry. Lada Reisnerová nastínila 
snahu vymyslet nějakou větší hru pro více týmů z více barev. Paní proděkanka zmínila 
ochotu KTV připravit nějaké dobrovolné sportovní utkání mezi týmy.  
Valdemar Vokálek vyjádřil obavu, že se v rámci sportovních týmů z barvy neseznámí s nikým 
novým.  
Jan Pavlínek navrhl mít místo bloku seznamovacích her blok „volno“ a Vojta Tomášek 
k tomu dodal, že je možné, aby toto volno vyplnili organizátoři nějakým programem (QnA, 
pingpong etc.). Jakub Ševčík řekl, že i letos poslední blok seznamovací her byl už spíše volný. 
Alan Kotula vyjádřil sympatie k volnému bloku a dodal, že při „nenuceném pingpongu“ se 
seznámí nejlíp. Volno by však mělo být koncipováno tak, že organizátoři budou mít 
připravenu nějakou aktivitu (QnA, sportovní aktivity aj.) 
Johana Žižáková vyjádřila možnost, že by nějaká kreativní hra mohla nahradit vojenskou 
aktivitu. Roman Kužel řekl, že z dojmů prváků má pocit, že byli už poměrně vyčerpání a 
volno by ocenili.  Kateřina Dostálová podpořila návrh s volnem, kdy organizátoři vymyslí 
nějaké mini aktivity, a sdělila obavu, že nemáme prostor a kapacitu vymyslet kvalitní 
týmovou hru.  



Valdemar Vokálek si vzpomněl na to, že je oslovoval kamarád z Redbullu, kteří jezdí na LF či 
ČVUT seznamovací kurzy, a vznesl návrh, zda se nemůžou účastnit i našeho seznamovacího 
kurzu. Paní proděkanka odpověděla, že chceme seznamovací kurz udržet v nekomerční 
rovině.  
Našel se konsensus na zařazení volna a přehození aktivit snídaně – večeře druhý a třetí den. Je 
však potřeba to promyslet z pohledu přednášejících. Otázkou zůstává, zda dát volno třetí den 
před večeří pro všechny, či v blocích rozděleně mezi týmy a zda zařadit něco mimo 
vojenského výcviku. 
 

2. Propagační akce 2022/23: 
Diskuze se následně přesunula k personálnímu obsazení propagačních aktivit na podzim 
2022. 

a. Gaudeamus Brno, 1.-4. listopadu 2022 
Potřeba obsadit 5 lidí.  
Roman Kužel, Adam Bařinka, Valdemar Vokálek, Tereza Uriková, Kateřina Pechmannová.  
Místo mootcourtu bude obdoba pubquizu, který připraví V. Tomášek a J. Pavlínek do konce 
příštího týdne (23. října 2022). Pro výherce budou připravené ceny z OK. Schůzka pro 
účastníky 13. 10. v 14.30-16.30. 
 

b. Přednáškové a konzultační dny Nitra, 14.-16. listopadu 2022 
Pravděpodobně pojede Jan Pavlínek + Emil Hodál. 
 

c. Na Karlovku 26. listopadu 2022 
Minulý rok bylo 7 lidí-organizátorů. Moot court bude dělat Jakub Ševčík, Lada Reisnerová, 
Barbora Hrotková, Sára Zelenko. U stánku Vojta Tomášek, Jan Pavlínek, Alan Kotula, 
Martin Neumann a Roman Kužel. Mgr. Frnochová nabídla možnost proškolení při přípravě na 
mootcourt od Streetlaw. 
 

d. PROEDUCO Košice, 30. listopadu – 1. prosince 2022 
Pojede Mgr. Lucie Frnochová + Emil Hodál.  

e. Gaudeamus Praha, 24. – 26. ledna 2023 
Lada Reisnerová pouze upozornila na termín.  

f. Den otevřených dveří – 8. února 2023 
Lada Reisnerová pouze upozornila na termín.  
 

3. Nábor nových členů do PS – starší ročníky 
Vojtěch Tomášek se ptal smysl této obměny. Hlavním cílem by mělo být vytvořit stabilnější 
personální prostředí PS. Otázkou je, zda mít širší nábor z prvního ročníku či přibrat starší již 
osvědčené. 
Konsensus se sešel na doplnění současných ročníků do počtu cca 7 či 8 lidí.  
Valdemar Vokálek navrhl přiřadit do seznamu Lauru Taranu.  
 
Za třetí ročník byli zvoleni: Martin Spousta; Tereza Uriková; Jonáš Stoilov; Laura Taranu. 
Za druhý ročník: Barbora Hypšová, Filip Thiemel, Jakub Kozumplík. 
 

4. Nábor nových členů do PS – první ročník 
Adam Kořínek dá příspěvek s googleforms do ročníkové skupiny 2022 + update s fotkou či 
odkazem na facebook. První kolo bude opět motivační dopis a následný postup do druhého 
kola. 



Druhé kolo obstarají: Jan Pavlínek, Adam Bařinka, Adam Kořínek, Bára Hrotková, Sára 
Zelenko, Roman Kužel, Martin Neumann, Petr Hrebenár, Alan Kotula. Bude se opět jednat o 
natočení videí.  
 

5. Rozšíření skupiny pro správu fakultního Instagramu  
Na facebook se vyhodí příspěvek a mají zájem se zapojit: Adam Bařinka, Roman Kužel, Adam 
Kořínek a Bára Hrotková.  
 

6. Podněty k propagaci  
21. 10. bude natáčení dronem na fakultě.  
Mgr. Frnochová ukázala nové možností propagačních předmětů – kalendářík, záložky, 
sladkosti.  
Valdemar Vokálek navrhl obaly na učebnice.  
Vznesl se návrh na rozdělení instagramu na fakultní a uchazečský (bude probráno příště).  
 

7. Teambuilding  
Určí se datum hlasováním ve skupině do konce neděle.  
 

8. Různé  
Byl vznesen návrh, zda by pracovní skupina neměla být schopna nějakého 
„samoočišťujícího“ mechanismu, když někdo nefunguje dle představ skupiny. Možná etický 
kodex? Téma na příští schůzku. 
 

9. Příští setkání PS 
V druhé polovině listopadu.  
 
Přítomní:  
 
Doc. PhDr. Marta CHROMÁ, Ph.D., proděkanka  
  
Doc. JUDr. PhDr. Marek ANTOŠ, Ph. D., LL.M., proděkan  
 
Mgr. Lucie Frnochová, oddělení komunikace PF UK 
   
Adam BAŘINKA (online i naživo), Kateřina DOSTÁLOVÁ (online), Petr HREBENÁR, Barbora 
HROTKOVÁ, Jan PAVLÍNEK, Kateřina PECHMANOVÁ, Lada REISNEROVÁ, Alan 
KOTULA, Adam KOŘÍNEK, Natálie KURKOVÁ, Petra VÁVROVÁ (online), David KABELKA 
(online), Roman KUŽEL, Lucie PROCHÁZKOVÁ (online), Jakub ŠEVČÍK, Vojtěch 
TOMÁŠEK, Martin NEUMANN, Valdemar VOKÁLEK, Sára ZELENKO, Johana ŽIŽÁKOVÁ 
  
Zapsala: Johana Žižáková  
 


