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Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Pracovní skupina pro propagaci vůči uchazečům 

 
 
 

Zápis ze schůze Pracovní skupiny 
konané 25. dubna od 18.00 prostřednictvím Microsoft Teams 

 
 

 
Program: 

1. Zhodnocení letošní propagace studia na fakultě a koncepce pro další období 
2. Úvodní soustředění 2021  
3. Různé 

 
 
Paní prod. Chromá přivítala hosta prod. doc. Antoše a členy Pracovní skupiny a zahájila schůzi. 

Ad. 1 Zhodnocení letošní propagace studia na fakultě a koncepce pro další období 
V rámci proběhlé propagace před koncem podávání přihlášek ke studiu členové PS se účastnili 
nebo přímo organizovali celou řadu aktivit, mezi jinými:  

• série pěti akcí zaměřených na uchazeče – videa o studiu, životě v Praze a právnických 
profesích, videochat, účast na celouniverzitní akci Na Karlovku Online (listopad a 
prosinec 2020) 

• Den otevřených dveří 
• účast na veletrhu VŠ Congroo Fair 

Dále studenti fakulty uspořádali 22 individuálních prezentací fakulty na středních školách v ČR 
i na Slovensku. S individuálními prezentacemi na SŠ, ať už v distanční, nebo prezenční formě, 
se počítá i pro příští rok. V té souvislosti prod. Chromá a Adéla Brozmanová upraví a 
aktualizují prezentaci poskytovanou studentům pro tyto účely. Na 170 středních škol po celé 
ČR bylo navíc rozesláno na 1600 brožurek o studiu původně určených pro prezenční propagační 
aktivity fakulty. 

Online DOD byl hodnocen zhodnocen kladně a bylo navrženo, aby možnost online prohlídky 
(1 nebo 2 skupiny) byla zachována i v případě prezenčního DOD. Pro příští rok by bylo dobré 
obnovit individuální prohlídky fakulty pokud to situace a aktuální pravidla umožní. 

Z diskuse přítomných členů PS vzešlo několik podnětů pro propagaci v dalších letech. 
Opakovaně se objevil podnět k vytvoření série kratších propagačních videí. Za účelem 
zefektivnění úsilí vyvíjeného členy PS by měl být v dalších letech zvažován reálný dosah 
jednotlivých propagačních aktivit. Do příští schůze bude vypracován koncept hlavní propagační 
kampaně pro další rok, stejně jako návrh využití fakultního Instagramu pro účely propagace. 
Akcentován má být více osobní pohled studentů prvního ročníku, kteří mají potenciál působit 
na uchazeče. Na vypracování se budou podílet Kateřina Dostálová, Lada Reisnerová, Kateřina 
Rychlá, Johana Žižáková, Jakub Ševčík, Matyáš Novák a Petr Hrebenár. Diskutována byla též 
otázka reakcí na zavádějící či nepravdivé informace o fakultě na sociálních sítích. 
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Ještě před letošními zápisy budou členky a člen PS z prvního ročníku zapojeni do fungování 
fakultního Instagramu, kde v krátkých videích představí některé oblíbené předměty prvního 
ročníku (zmíněno bylo římské právo, ústavní právo, občanské právo, teorie práva a sociologie 
pro právníky), ale také život na koleji. Je možné zapojit též reakce na předmět Úvod do studia 
práva, které má k dispozici Centrum právních dovedností (komunikaci zajišťuje Adéla 
Brozmanová). Účelem této propagace je přesvědčení co největšího počtu přijatých uchazečů 
k zápisu právě na pražskou fakultu. Zapojeni jsou členové PS z prvního ročníku Lada 
Reisnerová, Kateřina Rychlá, Johana Žižáková a Petr Hrebenár spolu s Jakubem Ševčíkem. 

Zároveň v rámci seznamovacího kurzu natočí Adéla Brozmanová, případně i další, reakce 
několika účastníků úvodního soustředění pro propagaci v průběhu roku. 

 

Ad. 2 Úvodní soustředění 2021 – PS a rozdělení úkol 
Ročníkovou skupinu pro přijaté studenty pro první ročník 2021/2022 založí Jakub Ševčík. 

Seznamovací kurz proběhne ve dvou bězích, v termínech od 28. srpna do 31. srpna a od 1. září 
do 4. září, ve středisku Štědronín. Pro každý z běhů se počítá s účastí až 240 budoucích studentů 
prvního ročníku, kteří budou rozděleni do 4 týmů po maximálně 60 lidech. Doprava (5-6 
autobusů podle potřeby) a ubytování bylo prod. Chromou již zajištěno s tím, že cena ubytování 
je oproti loňsku mírně vyšší. 

Pracovní skupina se po diskuzi shodla na počtu pěti organizátorů na jeden tým (oproti šesti až 
sedmi organizátorům loni), s tím, že tři další (Jakub Ševčík, Adéla Brozmanová a Martin 
Neumann) by zajišťovali administrativní a technickou stránku úvodního soustředění a mohli by 
týmy operativně doplňovat dle aktuálních potřeb. Do příští schůzky zjistí členové PS své časové 
možnosti a mezi sebou si předběžně domluví týmy. Informace o své účasti sdělí členové PS 
Martinu Neumannovi, který zpracuje sdílený soubor na OneDrive. 

Svou účast na úvodním soustředění potvrdili vedle hlavní organizátorky doc. Chromé také další 
zástupci fakulty: prof. Kuklík, doc. Antoš, doc. Wintr, doc. Boháč, doc. Šouša, dr. Šejdl, dr. 
Sedláček, Mgr. Blažková, zástupci KTV a OIT. 

Rozpis a program úvodního soustředění je následující:  

 

Pro tradiční aktivitu „vojenský výcvik“ (vždy třetí den) můžeme počítat s Janem Chmelem, 
Ondřejem Kovandou a Pavlem Linzerem. Pub Quiz j pro účastníky na jeden z večerů každého 
běhu připraví Vojtěch Tomášek a Jan Pavlínek. Členové PS dostali odkaz na dokument se 
seznamovacími hrami z minulých let. 
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Detailní rozdělení dalších rolí organizátorů pro úvodní soustředění proběhne v úvodu příští 
schůze PS. Bude též třeba oslovit zástupce spolků působících na fakultě a vyučující, které 
chceme zapojit do bojovky. 

Po zápise, asi v pondělí 19. července, budou připraveny přihlášky na úvodní soustředění na 
studijním oddělení, bude třeba doplnit údaje z nich do tabulky v excelu, což provede Martin 
Neumann. Následně bude třeba do 31. července (příp. až do 7. srpna) průběžně zaznamenávat 
došlé platby a rozdělit účastníky do týmů a podle toho též pro potřeby ubytování a dopravy.  

Průběžně bude v kabinetu prod. Chromé připravována organizátorská 
krabice: administrativa, jmenovky, fixy, nůžky, provázky, izolepa, svítící 
tyčinky, cedule na mapu, lízátka, baterka a megafon. V týdnu před 
odjezdem na úvodní soustředění, 23. a 24. srpna, je třeba připravit krabice 
s taškami pro účastníky. Dobrovolníci pro balení tašek se přihlásí Martinu 
Neumannovi. Dosud používané silonové batůžky nahradí černá látková 
taška s bílým logotypem fakulty. Jejich obsah bude klasický, případné 
změny (např. AG testy) se projednají na příští schůzce PS. 

Tiskárnu zajistí OIT, k dispozici bude též fakultní notebook. Členové PS 
navrhli pro letošní rok novou cenu za noční bojovku, a to knihu doc. 
Wintra Principy českého ústavního práva. Cenu a dostupnost zjistí prod. 
Chromá. 

 

Ad. 3 Různé 
Prod. Chromá tlumočila žádost studijního oddělení o pomoc při zápisech do studia v týdnu 12.-
16. července 2021. Seznam zájemců připraví Martin Neumann. 

Příští schůzka se uskuteční nejpozději na začátku června 2021, o přesném termínu proběhne 
hlasování členů PS. 

 

Přítomní: 

Doc. PhDr. Marta CHROMÁ, Ph.D., proděkanka 
 
Adéla BROZMANOVÁ, Kateřina DOSTÁLOVÁ, Karolína DRACHOVSKÁ, Petr HREBENÁR, 
Jan CHMEL, Ondřej KOVANDA, Aleš KUBÍČEK, Anna KUBRICHTOVÁ, Natálie KURKOVÁ, 
Dominik MACEK, Jan NEŠPOR, Martin NEUMANN, Matyáš NOVÁK, Jan PAVLÍNEK, 
Kateřina PECHMANOVÁ, Petr POCHMAN, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Lada REISNEROVÁ, 
Kateřina RYCHLÁ Jakub ŠEVČÍK, Marko THIEMEL, Vojtěch TOMÁŠEK, Petra VÁVROVÁ, 
Johana ŽIŽÁKOVÁ 
 
Hosté: 
Doc. JUDr. PhDr. Marek ANTOŠ, Ph.D., LL.M., proděkan 
 
Zapsal: Martin Neumann 
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Doplnění k bodu I 

Skupina Kateřina Dostálová, Lada Reisnerová, Kateřina Rychlá, Johana Žižáková, Jakub 
Ševčík, Matyáš Novák a Petr Hrebenár se již sešla (2.května) a má rámcový výstup, který se 
bude dále zpracovávat: 

1. Chceme fakultu představit z co nejlidštější schránky – vypadáme strašně zastarale a ne příliš 
příjemně vůči studentům (feedback ze stories na Instagramu) 

2. Videa by se rozhodně netočila ve studiu, ale v okolí fakulty, případně můžeme využít nějaká 
pěkná místa přímo na fakultě (hlavně aby se to dynamicky měnilo) 

3. Videa by měla být mnohem kratší (čas probereme u jednotlivých typů videí, ale rozhodně by to 
nebyla videa delší než 15 minut – primárně jsme se ale bavili o videích na 2, 5, 10 minut). Na delší 
videa se prostě jen tak někdo nepodívá.  

4. Dávali bychom je na Reels na Instagramu (to by byla videa na 30 vteřin). 

5. Padl nápad i na live stream, který by byl cca. měsíc před podáním přihlášek, abychom (nejen) 
díky výše zmíněným Reels mohli získat více sledujících, aby to mělo co největší dopad.  

6. Chceme točit videa s absolventy, ale nejen s těmi, kteří se živí právnickým povoláním. Bavili jsme 
se o Drtinové, Macháčkovi, Witovské, Třeštíkové. Ukázat, že práva nejsou jen pro lidi s kufříkem v 
ruce.  

7. Velkou výhodou je okolí fakulty – můžeme sehnat dron, abychom ukázali, jak boží to kolem 
fakulty je. 

8. „Třetí role fakulty“ – můžeme pomocí videí vysvětlovat právo laikům (klidně spolupráce se street 
law – vyplnili bychom tím „studygramy“). Hlavně musíme zařídit, aby to nebylo tak cringe.  

9. Chceme ukázat akce na fakultě (bohužel jich je málo, všechno ve finále dělají spolky, tak ukázat, 
co ty jednotlivé spolky dělají – principem je ukázat, že i s námi je sranda, že máme párty a 
společenské akce, zajímavé přednášky atd.). Může se to udělat formou rozhovoru s představitelem 
spolku.  

10. Videa jako taková mají působit uvolněně (smích, přirozené pohyby, normální „neprávnické“ 
oblečení, příjemné prostředí). 

 


