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Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Pracovní skupina pro propagaci vůči uchazečům 

 
 
 

Zápis ze schůze Pracovní skupiny 
konané 20. června od 17.00 prostřednictvím Microsoft Teams 

 
 

 
Program: 

1. Úvodní soustředění: týmy + externí organizátoři  
2. Úvodní soustředění: PS + rozdělení úkolů 
3. Různé 

 
 
Na úvod prod. Chromá přivítala přítomné, informovala je o organizačních změnách 
v zápisovém týdnu a nastínila začátek propagace pro příští rok (blíže bod 3). Hlavním cílem 
této schůzky však bylo vypořádání organizačních a personálních záležitostí týkajících se 
úvodního soustředění, které se bude konat ve Štědroníně ve dvou bězích 28. – 31. srpna a 1. – 
4. září. V té souvislosti prod. Chromá na úvod uvedla, že na soustředění ji zastoupí dr. Šejdl, 
který bude na organizaci soustředění spolupracovat s Petrem Pochmanem. 
 
Ad. 1 Úvodní soustředění: týmy + externí organizátoři 
Členové PS před schůzí nahlásili, kterých běhů se mohou aktivně zúčastnit a zaslali předběžné 
preference, na jejichž základě byly vytvořeny organizátorské týmy, zohledňující zastoupení 
organizátorů napříč ročníky, stejně jako genderovou vyváženost skupin. 

Běh 1 (28.-31. srpen) 
žlutá červená modrá zelená ostatní 
Rychlá Pechmanová Dostálová Drachovská Pochman 
Tůmová Kurková Reisnerová Vávrová Brozmanová 
Linzer Nešpor Pavlínek Procházková Ševčík 
Chmel Hrebenár Tomášek Novák Neumann 
Kovanda Havlíček ??? ???  

Běh 2 (1.-4. září) 
žlutá červená modrá zelená ostatní 
Tůmová Pechmanová Dostálová Žižáková Pochman 
Linzer Kurková Reisnerová Vávrová Brozmanová 
Chmel Kubrichtová Pavlínek Havlíček Ševčík 
Kovanda Hrebenár Tomášek Novák Neumann 
??? Nešpor ??? ???  

Vzhledem k předpokládanému počtu 5 organizátorů na jeden tým bude skupina organizátorů 
úvodního soustředění rozšířena o několik externistů, kteří tvořit též skupinu náhradníků 
(přibližně 3 náhradníci na běh).  
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Vzhledem k náběhu nové akreditace prod. Chromá vyjádřila přání, aby bylo v první řadě 
vybíráno ze zástupců prvního ročníku. Na místě byl navržen Valdemar Vokálek, který už 
v uplynulém semestru pomáhal s technickým pokrytím distanční výuky na fakultě a má 
zkušenosti s organizováním akcí pro větší skupiny lidí.  

Další jména v nejbližší době navrhne Pavel Linzer prostřednictvím facebookové skupiny PS, 
kde proběhne k jednotlivým jménům diskuze. Mimo to se počítá s možností zapojení 
organizátorů z řad studentů vyšších ročníků, jestliže nebude potřebnácv kapacita naplněna 
studenty prvního ročníku. 

 
Ad. 2 Úvodní soustředění: PS + rozdělení úkolů 
Následně PS navázala na svou předešlou schůzi (duben 2021, bod 2), kde byla řešena 
organizační a technická hlediska úvodního soustředění. Byla zřízena facebooková ročníková 
skupina pro studenty nastupující do prvního ročníku, stejně jako oficiální facebooková událost 
úvodního soustředění (https://fb.me/e/1Mxbo9UQJ).  

Po zasedání přijímací komise bude 29. června vyhotoven seznam přijatých. Přihlášky na úvodní 
soustředění se budou vybírat při zápise do studia ve dnech 13.-16. července 2021, poté 
nejpozději ve čtvrtek 19. července budou na studijním oddělení připraveny vyplněné přihlášky, 
z nichž se doplní chybějící údaje do seznamu přijatých. Prod. Chromá bude do seznamu 
průběžně až do 6.srpna zaznamenávat příchozí platby. 

Na základě tohoto seznamu budou účastníci Adélou Brozmanovou rozděleni v návaznosti na 
zápis do předmětu Úvod do studia práva (ve spolupráci s Centrem právních dovedností) do 
barevných týmů. Na základě tohoto seznamu zpracuje Martin Neumann rozdělení účastníků do 
autobusů a pro ubytování (maximálně 4 účastníci na pokoji). 

Průběžně budou připravovány organizátorské krabice v pracovně prod. Chromé 
(administrativa, jmenovky, kancelářské potřeby – fixy, nůžky, izolepa, provázky, svítící 
tyčinky, cedule na mapu, lízátka, baterka, megafon). Už jsou též připraveny ceny za večerní 
týmovou hru (knihy prof. Wintra a další věcné ceny). 

V pondělí 23. srpna od 14.00 hod. proběhne balení tašek pro účastníky (2x5 krabic) – obsahem 
je blok, diář Juristů (450 ks, bylo přislíbeno, že budou dodány do data balení krabic), placky, 
propiska, informační materiály (brožura k jazykům, program, mapa, a prohlášení). Balení se 
budou účastnit Jan Pavlínek, Martin Neumann, Petr Pochman, Petr Hrebenár, Adéla 
Brozmanová, David Kabelka, Jakub Ševčík, Karel Havlíček, Kateřina Rychlá a Pavel Linzer. 

V pátek 27. srpna, den před zahájením prvního běhu, odjedou do Štědronína Jakub Ševčík a 
Martin Neumann, připraví administrativu pro příjezd prvního běhu, nástěnku a zkontrolují 
areál. Také s sebou odvezou část materiálů pro chod úvodního soustředění, další potřebné 
materiály a zařízení včetně tiskárny a další fakultní techniky doveze p. Krupka. Jakub Ševčík 
též předem zajistí fotografie přednášejících pro informační nástěnku. Klíče a jejich předání 
účastníkům bude mít na starosti Martin Neumann. 

Dále byl prod. Chromou představen finální program úvodního soustředění: 
 

https://fb.me/e/1Mxbo9UQJ
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příjezd vždy 
11-11,30 na 
oběd  

BĚH 
JEDNA  

         BĚH DVA           odjezd vždy 
cca 14,00 po 
obědě  

  sobota 
28.8.  

neděle 
29.8.  

pondělí 
30.8.  

úterý 31.8.  středa 1.9.  čtvrtek 2.9.  pátek 3.9.  sobota 4.9.    

                            

10:30-11:00                            

                           14:00  

                            

 

Společná doprava pro účastníky úvodního soustředění je organizována autobusy z Prahy, od 
děkanátu Přírodovědecké fakulty na Albertově. Přepravu již zajistila prod. Chromá, kontakt na 
dopravce: Martin Hanzlík, Triotour, Lety 6, 39804 Čimelice, mobil 606476072, 
triotour@volny.cz. 

Na začátku prvního běhu, v sobotu 28. srpna, bude na místě odjezdu kontaktní osobou pro 
účastníky Jan Pavlínek, který zároveň v 8.00 hod. převezme organizátorské krabice od p. 
Krupky. Na začátku druhého běhu, ve středu 1. září, bude touto kontaktní osobou Anna 
Kubrichtová. 

Pro jednotlivé autobusy jsou určeni organizátoři, kteří před odjezdem rozdají připravené tašky 
a při cestě informují účastníky o průběhu prvního dne a potřebné administrativě. Tito 
organizátoři také obdrží složku se seznamem členů své barevné skupiny, jejich rozdělením pro 
ubytování, telefonními čísly a způsobem dopravy (hromadná/vlastní). 

První běh: 
1) Žlutý autobus: Natálie Tůmová 
2) Červený autobus: Karel Havlíček 
3) Modrý autobus: Vojtěch Tomášek 
4) Zelený autobus: Matyáš Novák 
5) Duhový autobus: Lucie Procházková 

Druhý běh: 
1) Žlutý autobus: Natálie Tůmová 
2) Červený autobus: Anna Kubrichtová 
3) Modrý autobus: (případně Kateřina Dostálová) 
4) Zelený autobus: Johana Žižáková 

mailto:triotour@volny.cz
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5) Duhový autobus: Petra Vávrová 

Odjezd z Albertova do Štědronína je vždy plánován na 9.30 hod., autobusy budou přistaveny 
v 9.00 hod. Někteří studentští organizátoři se přepraví vlastními auty. 

Cesta zpět bude probíhat obdobným způsobem, autobusy budou ve Štědroníně přistaveny ve 
13.30 hod., odjezd do Prahy je plánován na 14.00 hod. Případné změny způsobu přepravy 
některých účastníků (rozhodnou se jet domů po vlastní ose), stejně jako případné předčasné 
odjezdy bude prostřednictvím týmových organizátorů evidovat Martin Neumann. 

První den, po příjezdu, evidenci a ubytování budou probíhat seznamovací hry, při nichž se 
budou organizátoři řídit souborem ze sdíleného OneDrive, který aktualizuje a zkontroluje 
Natálie Tůmová. Následně bude odkaz na soubor zpřístupněn organizátorům prostřednictvím 
facebookové skupiny PS. 

Na oba běhy dorazí rovněž učitelé a zaměstnanci fakulty. Svou účast na oba běhy přislíbili prof. 
Kuklík, doc. Antoš, prof. Boháč, prof. Wintr, doc. Šouša, dr. Široká, dr. Šejdl, dr. Sedláček, 
Mgr. Blažková a zástupci KTV. Mimo to budou přítomni též zástupci OIT (Ing. Potěšil, Krejčí, 
Jelínek), studijního oddělení (Mgr. Sojka) a oddělení komunikace (Sojková Machoňová). 
Komunikaci a servis pro zaměstnance fakulty zajistí na místě Jakub Ševčík. 

Svou účast potvrdili také zástupci spolků působících na fakultě. Konkrétně byli vysláni 
následující zástupci: 

1. běh: Šimon Pavlas (Všehrd), Kateřina Dostálová (CLS), Josef Prouza (ELSA), David Fiala 
(Juristi); 

2. běh: Přemysl Kaucký (Všehrd), Kateřina Dostálová (CLS), Vojtěch Niederle (ELSA), Oskar 
Štejfa (Juristi), Jan Franěk (PDK). 

Na obou bězích bude mít na starosti komunikaci se zástupci spolků Jakub Ševčík. 

Dále si mezi sebou studentští organizátoři rozdělili jednotlivé aktivity, které budou mít na 
starosti. Tradiční úvodní aktivitu – mapu republiky – zajistí Petra Vávrová, cedule a lízátka 
budou připraveny předem. Petr Pochman bude mít na starosti fakultní LTE modem, zároveň 
zorganizuje sběr dřeva a spolu s Ondřejem Kovandou bude zajišťovat aktivity u ohně včetně 
opékání špekáčků a jejich převzetí z kuchyně. 
Adéla Brozmanová a Martin Neumann budou mít na starosti večerní program – týmovou hru, 
připraví rozpis stanovišť, k nimž prostřednictvím facebookové skupiny PS zapíší další 
organizátoři plánované aktivity. V souvislosti s týmovou hrou budou Jakubem Ševčíkem 
osloveni někteří učitelé (doc. Šouša, dr. Šejdl, dr. Sedláček) s žádostí o spolupráci na jejím 
organizování. Ceny pro nejlepší týmy předem zajistila prod. Chromá. 
Diskotéku na obou bězích zajistí Pavel Linzer, filmový večer Jan Nešpor, deskové hry Jakub 
Ševčík a pubquiz společně přichystají Vojtěch Tomášek a Jan Pavlínek. 

Třetí den každého běhu odpoledne připraví pro zájemce z řad účastníků Jan Chmel, Ondřej 
Kovanda a Pavel Linzer tradiční vojenský výcvik. 

Jeden večer každého běhu si nachystá Natálie Tůmové (případně s dalšími organizátory) 
povídání o zahraničních výjezdech, zejména o programu Erasmus. 
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Ad. 3 Různé 
Členové PS budou v nejbližších týdnech vypomáhat s administrací přijímacího řízení a zápisu 
na studijním oddělení, referátu pro přijímací řízení. Paní Křížová ze studijního oddělení 
obdržela seznam dobrovolníků z PS na požadované termíny. Prod. Chromá v té souvislosti 
informovala o nutných organizačních změnách v zápisovém týdnu. 

Po minulé schůzi PS v dubnu 2021 se sešel tým připravující koncepci propagace vůči 
uchazečům pro začátek příštího akademického roku a vypracoval rámcové programové body 
(dodatek k zápisu ze schůze PS z dubna 2021). Prod. Chromá tlumočila poděkování prod. 
Antoše, který ocenil rámcový výstup a rád by v těchto aktivitách více propojil PS a oddělení 
komunikace. Je tedy třeba rámcový výstup zpracovat do konkrétního organizačního schématu, 
harmonogramu a scénáře (u každého bodu by měla být informace o odpovědné osobě, 
zpracovatelích a časovém rámci vyhotovení daného materiálu). Kateřina Dostálová 
informovala členy PS o dalším postupu týmu, který již na konkretizaci koncepce pracuje. Prod. 
Chromá zároveň navrhla, aby byly využity volné chvíle na úvodním soustředění, kdy mohou 
členové PS plán společně prodiskutovat. 

 

Přítomní: 

Doc. PhDr. Marta CHROMÁ, Ph.D., proděkanka 
 
Kateřina DOSTÁLOVÁ, Karolína DRACHOVSKÁ, Karel HAVLÍČEK, Petr HREBENÁR, Jan 
CHMEL, Ondřej KOVANDA, Aleš KUBÍČEK, Anna KUBRICHTOVÁ, Pavel LINZER, Martin 
NEUMANN, Matyáš NOVÁK, Jan PAVLÍNEK, Kateřina PECHMANOVÁ, Petr POCHMAN, 
Lucie PROCHÁZKOVÁ, Lada REISNEROVÁ, Kateřina RYCHLÁ Jakub ŠEVČÍK, Vojtěch 
TOMÁŠEK, Natálie TŮMOVÁ, Petra VÁVROVÁ 
 
Zapsal: Martin Neumann 
 

 


