
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Pracovní skupina pro propagaci vůči uchazečům 
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Program: 

1. Úvodní slovo paní proděkanky, nové vedení PS a OK 
2. Zhodnocení propagace přihlašování  
3. Propagace zápisu a pomoc se zápisem na studijním oddělení  
4. Propagační video, neděle 24. dubna 2022 
5. Úvodní soustředění 2022 
6. Různé 

 

Ad. 1 Úvodní slovo paní proděkanky, nové vedení PS a OK 

Prod. Chromá zahájila schůzi a přivítala přítomné. Na úvod informovala o změně ve vedení 
oddělení komunikace, které od března nově vede Mgr. Lucie Frnochová. Ta se v uplynulých 
týdnech již sešla se zástupci PS, s Petrem Hrebenárem a Martinem Neumannem. 

Dále prod. Chromá informovala o plánovaných změnách na pozicích studentských 
koordinátorů PS. Od začátku akademického roku 2022/2023 převezmou tuto úlohu po Adéle 
Brozmanové, Jakubu Ševčíkovi a Martinu Neumannovi studenti druhého ročníku Lada 
Reisnerová, Johana Žižáková a Petr Hrebenár, přičemž do budoucna se počítá s každoroční 
obměnou koordinačního týmu. 

Ohledně předání agendy proběhla 24. března 2022 schůzka, jíž se účastnili prod. Chromá, 
Martin Neumann, Adéla Brozmanová, Lada Reisnerová, Johana Žižáková a Petr Hrebenár, na 
kterou navázala 7. dubna 2022 schůzka dosavadních a budoucích studentských koordinátorů, 
kde byly domluveny detaily předání informací a postupného přechodu úloh koordinátorů. 

Noví koordinátoři PS se zapojí do přípravy úvodního soustředění a v dalších týdnech se setkají 
s Mgr. Frnochovou, vedoucí oddělení komunikace, a proberou s ní podobu další spolupráce PS 
a oddělení komunikace. 

Ad. 2 Zhodnocení propagace přihlašování  

Ještě před schůzí PS se v neděli 10. dubna 2022 sešla část PS, která spravuje propagační aktivity 
PS na sociálních sítích a fakultní instagramový účet, aby připravila podklad pro jednání PS 
obsahující podněty k propagaci zápisu a k plánu propagačních aktivit PS pro další akademický 
rok. Výsledky této schůzky prezentovali zbytku PS její účastníci. 



Petr Hrebenár a Valdemar Vokálek přednesli záměr bližší spolupráce s programem Street Law, 
která by měla zahrnovat organizování projektových hodin a simulovaných soudních jednání 
v krajských a regionálních městech. Prod. Chromá upozornila na možnou problematickou 
komunikaci ze strany vedení středních škol a doporučila, aby byli případně oslovováni přímo 
učitelé společenských věd se zaměřením na společenskovědní semináře. Kateřina Dostálová 
zdůraznila, že všechny podobné projekty by měly být úzce konzultovány se zástupci programu 
Street Law, kteří mají potřebné know-how a podobné aktivity včetně regionálních výjezdů 
organizují. V diskuzi také zaznělo, že podobné činnosti v rámci aktivit Street Law by bylo 
možné nabídnout také studentským projektům jako jsou Pražský studentský summit nebo 
Český model amerického kongresu. Jan Pavlínek se účastníků schůzky dotázal na jejich 
představu zapojení členů PS do navrhovaných činností. Na tento dotaz reagovala Lada 
Reisnerová, která naznačila představu blízké spolupráce mezi Street Law a PS. Prod. Antoš 
předal informaci ze strany dr. Urbana, vedoucího Centra právních dovedností a programu 
Street Law, který projevil zájem o bližší koordinaci aktivit programu s propagací vůči 
středoškolským studentům. 

Prod. Antoš prezentoval v této souvislosti představu „podzimní školy práva“ pro středoškolské 
studenty. Na rozdíl od současného projektu Street Law univerzity by mělo jít primárně o 
distanční program, který by se soustředil na mimopražské středoškoláky. Tento koncept byl 
velmi kladně přijat, diskutován byl také možný hybridní prvek programu – simulované soudní 
jednání nebo závěrečné setkání na fakultě.  

Valdemar Vokálek a Lada Reisnerová si domluví schůzku s Mgr. Frnochovou a dr. Urbanem 
k možnostem další spolupráce. Výpomoc ze strany PS by mohla spočívat zejména v oblasti 
marketingu a propagace, částečně též v personální výpomoci. 

Do dalšího propagačního období by bylo dobré rozšířit portfolio fotografií, které můžeme při 
propagaci používat. Prod. Chromá a prod. Antoš vyzdvihli pozitivní přijetí série fotografií se 
členy PS, pořízené na podzim minulého roku. Na podnět Mgr. Frnochové bychom se mohli 
příště mimo jiné zaměřit i na interiéry budovy, knihovnu, učebny apod., na snímcích by opět 
měli být vidět studenti. Stejně tak je možné rozšířit databázi fotek z exteriérů, vhodné by bylo 
odlišné složení osob na fotkách. Pokud bychom chtěli oslovit stejnou fotografku jako v případě 
minulého focení, muselo by focení proběhnout již v létě, poté totiž odjíždí na Erasmus. V úvahu 
také připadá, že bychom jako fotografy využili členy PS Sáru Zelenko a Adama Kořínka, kteří 
budou fotit na letošním úvodním soustředění a postupně převezmou po Adéle Brozmanové její 
úkoly. Petr Hrebenár také zmínil možnost využití fotografií z univerzitní fotobanky, přičemž 
prod. Antoš přislíbil, že zjistí bližší informace k možnostem jejího využití ze strany fakulty. 

Část PS organizující prezentaci na sociálních sítích se bude scházet i dále, vždy před schůzí PS. 
Data a místa schůzek budou předem zveřejňována na facebookové skupině PS, zúčastnit se 
bude moci každý člen PS, který bude mít k propagaci jakékoliv podněty. Závěry těchto setkání 
budou posléze diskutovány na schůzích PS. 

Ad. 3 Propagace zápisu a pomoc se zápisem na studijním oddělení 

Stejně jako v minulých letech, i letos byla PS oslovena prostřednictví prod. Chromé paní 
Křížovou ze studijního oddělení s prosbou o zajištění studentské výpomoci na studijním 
oddělení v období zápisů do magisterského studia. Na konci března se Adéla Brozmanová a 
Martin Neumann sešli s paní Křížovou ohledně organizace výpomoci. 



Adéla Brozmanová následně na facebookové skupině PS zveřejnila tabulku, kde se mohou 
zájemci z řad členů PS hlásit na volné termíny, mimo hlavní zápisový týden i na části dnů. 
Prod. Chromá apelovala zejména na studenty 1., 2. a 4. ročníku studia, přičemž navrhla, aby 
na konci dubna byla výzva k výpomoci za odměnu formou stipendia zveřejněna v ročníkových 
skupinách na Facebooku.  

Prod. Chromá následně vyzvala k přípravě propagace zápisů, aby se co nejvíce z úspěšných 
uchazečů skutečně zapsalo do studia. Petr Hrebenár přítomné ujistil, že je připraven rozpis 
příspěvků na sociální sítě až do doby zápisů. 

Ad. 4 Propagační video, neděle 24. dubna 

Alan Kotula navázal na informace, které přednesl na minulé schůzi PS (Zápis ze schůze PS z 1. 
února 2022, bod 5). Natáčení videa bylo s provozovatelem dronu domluveno na neděli 24. 
dubna 2022 od 14.00 hod., o natáčení byla informována paní Fialová, vedoucí provozního 
oddělení. Alan Kotula, Anna Kubrichtová, Kateřina Dostálová, Adam Kořínek, Sára Zelenko, 
Valdemar Vokálek, Johana Žižáková a Lada Reisnerová domluví detaily scénáře videa a osloví 
také další studenty, kteří by byli ochotni ve videu vystoupit. 

Aktualizace: Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí bylo natáčení přeloženo na červen, 
konkrétní datum bude oznámeno Alanem Kotulou na facebookové skupině PS.  

Ad. 5 Úvodní soustředění 2022 

Hlavním bodem programu byla organizace tradičního úvodního soustředění, které se uskuteční 
v Rekreačním zařízení Štědronín ve dvou bězích, ve dnech 28. srpna - 31. srpna 2022 (neděle-
středa) a 1. září - 4. září 2022 (čtvrtek-neděle). 

V rámci vyhodnocení loňského úvodního soustředění (Zápis ze schůze PS z 12. října 2021, bod 
8) bylo domluveno vnitřní rozdělení barevných týmů pro volnočasové aktivity, proto budou 
rozšířeny i organizační týmy na šest až sedm členů na jeden barevný tým. Vzhledem 
k předpokládanému navýšení počtu organizátorů bude organizační tým úvodního soustředění 
rozšířen o zhruba 9 externistů. Už na konci března oslovil Martin Neumann členy PS s výzvou, 
aby vytipovali okruh možných externistů, který budeme oslovovat. Na schůzi byl také 
domluven postup výběru – v první řadě se budeme soustředit na studenty prvního ročníku, aby 
v každém týmu byli alespoň dva z nich. 

Členové PS oznámí Martinu Neumannovi, jestli pojedou na úvodní soustředění, případně jestli 
se zúčastní obou běhů nebo jen jednoho z nich. Zároveň mohou členové PS předat i pokyny k 
preferovanému složení svých týmů. Na základě těchto informací osloví Martin Neumann 
potřebný počet navržených externistů. 

Stejně jako v minulém roce, i letos budou mimo týmy 3 organizátoři, kteří budou mít na místě 
konání úvodního soustředění další koordinační úkoly. Budou jimi Martin Neumann, Adéla 
Brozmanová a Jakub Ševčík. Celkem tedy na každý běh potřebujeme zhruba 31 organizátorů. 

Na základě potvrzených účastí ze strany členů PS a externistů následně Martin Neumann a 
Johana Žižáková sestaví návrh složení týmů, který bude zpřístupněn členům PS na facebookové 
skupině k připomínkování.  

Už tradičně se na pozvání prod. Chromé zúčastní úvodního soustředění také řada pedagogů a 
zaměstnanců fakulty, kteří se budou podílet jak na akademické, tak i volnočasové části 



programu. Svou účast na úvodním soustředění potvrdili: prof. Boháč, děkan, prof. Wintr, doc. 
Antoš, proděkan, doc. Chromá, proděkanka, doc. Šouša, dr. Sedláček, dr. Šejdl, dr. Široká, 
zástupci katedry tělesné výchovy, Mgr. Sojka, vedoucí studijního oddělení, a zástupci oddělení 
informačních technologií. Na schůzi byla oslovena také Mgr. Frnochová, která sdělila, že účast 
zástupce svého oddělení potvrdí dodatečně. Otevřená zůstává pouze otázka zástupce Centra 
právních dovedností, kterou vyřeší v nejbližší době Adéla Brozmanová. 

Na základě zpětné vazby z minulých let byl mírně upraven plán programu úvodního 
soustředění. Přednáška o zásadách chování v rámci akademické obce Univerzity Karlovy byla 
přesunuta již na první den programu, seznamovací a týmové hry budou více rozprostřeny po 
celou dobu úvodního soustředění, tedy i ve druhém a třetím dnu. Zbytek programu byl pouze 
upraven podle výše uvedených koncepčních posunů. 

 

Prod. Chromá členům PS rovněž oznámila, že z důvodu zvýšených nákladů, zejména na 
dopravu a ubytování, bude potřeba v řádu stokorun zvýšit účastnický poplatek za úvodní 
soustředění. 

Ostrá fáze přípravy úvodního soustředění začne po skončení zápisů. Prod. Chromá zajistí 
komunikaci s provozním oddělením a oddělením informačních technologií, aby bylo na místě 
vše připraveno. Zároveň zajistí objednávky propagačních materiálů, odměn do soutěží apod. 
Na konci června bude prod. Chromá řešit finální cenu dopravy a bude dále komunikovat 
s provozovateli RZ Štědronín. 

Ještě před zápisy připraví Petr Hrebenár facebookovou událost úvodního soustředění na 
základě podkladů z minulých let. 

Martin Neumann v období po skončení zápisů zpracuje odevzdané přihlášky. Podle dat 
z přihlášek Adéla Brozmanová a Lada Reisnerová rozdělí účastníky do jednotlivých běhů a 



barevných týmů, na základě čehož je rozdělí i pro potřeby ubytování a dopravy. Organizaci 
dopravy a ubytování studentských organizátorů budou mít na starosti Martin Neumann a 
Johana Žižáková. 

V týdnech před úvodním soustředěním budou účastníci opakovaně kontaktováni 
prostřednictvím e-mailu. Komunikaci s účastníky budou mít na starosti Adéla Brozmanová, 
Johana Žižáková a Petr Hrebenár, přičemž Johana Žižáková a Adéla Brozmanová budou také 
evidovat došlé platby účastnických poplatků. 

Komunikaci se studentskými organizátory budou mít na starosti Martin Neumann a Petr 
Hrebenár, kteří rovněž upraví základní instruktážní soubor, který dostanou organizátoři před 
odjezdem. Na základě zpětné vazby a zkušeností z minulého roku proběhne v srpnu také 
jednodenní příprava organizátorů, kterou budou mít na starosti Adéla Brozmanová a Petr 
Hrebenár. První část informačního dne bude zaměřena na organizátory, kteří pojedou poprvé, 
druhá část i na všechny ostatní, přičemž se pokusíme zapracovat zejména na zvládnutí her 
v týmech.  

Stejně jako v minulých letech, i letos proběhne v týdnu před odjezdem, konkrétně v pondělí 22. 
srpna 2022, balení tašek pro účastníky. Tisk potřebných materiálů zajistí prod. Chromá. 

Den před začátkem úvodního soustředění dorazí do Štědronína prod. Chromá, Adéla 
Brozmanová, Martin Neumann, Jakub Ševčík, Johana Žižáková, Lada Reisnerová a Petr 
Hrebenár, aby připravili vše potřebné pro příjezd účastníků. 

Společná doprava pro účastníky úvodního soustředění bude organizována autobusy z Prahy, od 
děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Přepravu již zajistila prod. 
Chromá.  

Na začátku prvního běhu, v neděli 28. srpna 2022, bude na místě odjezdu kontaktní osobou pro 
účastníky Kateřina Dostálová, která zároveň v 8.00 hod. převezme organizátorské krabice od 
p. Krupky. Na začátku druhého běhu, ve čtvrtek 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 úvodního soustředění 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). 

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, event. Adéla Brozmanová. 

Přípravu materiálů, společných aktivit a administrativní zázemí úvodního soustředění budou 
mít na starosti Martin Neumann a Adéla Brozmanová, ta bude také spravovat informační 
nástěnku. S distribucí informací mezi studentské organizátory jim pomůže Lada Reisnerová, 
která bude zároveň připravovat příspěvky z úvodního soustředění na sociální sítě. Jakub Ševčík 



bude mít na starosti komunikaci s učiteli a zaměstnanci fakulty, včetně jejich ubytování, a jeho 
úkolem bude také zajištění techniky, resp. komunikace se zástupci oddělení informačních 
technologií. V případě potřeby mu s technickým zajištěním bude pomáhat Petr Hrebenár. 
Focení budou mít na starosti Sára Zelenko a Adam Kořínek. Výdej a přebírání klíčů bude mít 
na starosti Martin Neumann. Jakub Ševčík pomůže prod. Chromé s průběžnou úpravou 
seznamů strávníků. 

Vzhledem k rozšíření časového prostoru na týmové a seznamovací hry je potřeba zevrubně 
upravit soubor s návrhy her umístěný na sdíleném uložišti PS. Tuto revizi provede Valdemar 
Vokálek. 

Každý večer bude pro účastníky připraveno několik variant programu. Přípravu pub quizu 
budou mít na starosti Jan Pavlínek, Alan Kotula, Vojtěch Tomášek a Adam Bařinka. Diskotéku 
a případně i karaoke večer připraví Kateřina Dostálová a Alan Kotula. Jeden z večerů bude 
věnován také možnostem výjezdu na zahraniční vysoké školy v průběhu studia, tento program 
připraví Jan Chmel spolu s dalšími organizátory. Udržování ohniště a jeho každovečerní 
uhašení bude mít na starosti Jakub Ševčík, který také připraví oblíbené deskové hry, které budou 
moci účastníci v případě zájmu volně využívat. Týmy pro celovečerní hru v předposlední den 
každého běhu budou letos z logistických důvodů až sedmičlenné, učitele, kteří s organizací 
bojovky na jednotlivých stanovištích pravidelně pomáhají, osloví Jakub Ševčík. Již tradiční 
složkou programu bude ukázka vojenského výcviku organizovaná členy aktivních záloh z řad 
studentů.  

Podle rozdělení organizátorů do týmů budou také určeni ti z organizátorů, kteří se budou muset 
vrátit s účastníky prvního běhu do Prahy, aby druhý den ráno mohli zorganizovat odjezd 
autobusů na Albertově a doprovodit účastníky druhého běhu do Štědronína.  

Ad. 6 Různé 

Příští schůze PS se uskuteční v letních měsících, půjde o organizační a instruktážní setkání před 
odjezdem na úvodní soustředění, kde budou primárně probírány úkoly organizátorů a příprava 
programu úvodního soustředění. 

Alan Kotula přislíbil pomoc s nastavením okruhu uživatelů pro propagaci na sociálních sítích, 
s níž se počítá opět od 1. listopadu 2022, od počátku přijímání přihlášek pro AR 2023/2024. 

Přítomní: 
doc. PhDr. Marta CHROMÁ, Ph.D., proděkanka pro magisterské studium 

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

Mgr. Lucie FRNOCHOVÁ, vedoucí oddělení komunikace 

Adam BAŘINKA; Adéla BROZMANOVÁ; Kateřina DOSTÁLOVÁ; Petr HREBENÁR; Barbora 
HROTKOVÁ; Adam KOŘÍNEK; Anna KUBRICHTOVÁ; Natálie KURKOVÁ; Roman KUŽEL; 
Martin NEUMANN; Jan PAVLÍNEK; Kateřina PECHMANNOVÁ; Lada REISNEROVÁ; Jakub 
ŠEVČÍK; Vojtěch TOMÁŠEK; Valdemar VOKÁLEK; Sára ZELENKO; Johanka ŽIŽÁKOVÁ 

 
Zapsal: Martin Neumann 


