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Zápis ze schůze Pracovní skupiny 

konané 30. října 2021 od 19.40 

 

 

 

Program: 

1. Noví členové Pracovní skupiny 

2. Spuštění přihlášek a webu pravavpraze.cz, fakultní Instagram 

3. Na Karlovku Praha, 13. listopadu 2021 

4. Gaudeamus Brno, 23.-26. listopadu 2021  

5. Propagační aktivity na začátek roku 2022 

6. Den otevřených dveří, 9. února 2022 

7. Úvodní soustředění Štědronín 2022 

8. Různé 

9. Příští setkání PS 

 

 

Prod. Chromá zahájila schůzi Pracovní skupiny pro propagaci vůči uchazečům, přivítala 

přítomné a krátce uvedla program schůze. 

Ad. 1 Noví členové Pracovní skupiny 

Na minulé schůzi 12. října 2021 byl k přijetí do Pracovní skupiny doporučen Valdemar Vokálek 

(2. roč.), který se v roli externisty podílel na organizaci letošního úvodního soustředění ve 

Štědroníně a už dříve vypomáhal s technickým zajištěním distanční výuky na fakultě. O 

adeptovi byla vedena diskuze ve facebookové skupině Pracovní skupiny, která vyzněla 

jednoznačně ve prospěch jeho přijetí a Valdemar Vokálek se tak stal novým členem Pracovní 

skupiny. 

Obdobně jako v minulých letech i letos je třeba Pracovní skupinu doplnit o několik zástupců 1. 

ročníku, kteří nahradí odcházející členy Pracovní skupiny. Prod. Chromá navrhla přijetí pěti 

studentů z řad 1. ročníku magisterského programu. 

Po říjnové schůzce Pracovní skupiny připravil Vojtěch Tomášek přihlašovací formulář 

s prostorem pro krátký motivační dopis (maximálně 300 slov), který spolu s výzvou 

k přihlašování publikoval 31. října 2021 v ročníkové skupině letošního 1. ročníku. Na výzvu se 

ozvalo celkem 31 zájemců. 

Následně mohli na základě motivačních dopisů a dosavadních zkušeností s kandidáty ve dnech 

9.-15. listopadu 2021 prostřednictvím Google Forms hlasovat všichni členové Pracovní skupiny 

pro jimi preferované uchazeče, přičemž každý člen skupiny měl 4 hlasy. Možnosti hlasovat 

využilo 20 členů Pracovní skupiny. Mimo to měli všichni členové PS možnost se vyjádřit ke 



všem kandidátů v diskuzi na facebookové skupině Pracovní skupiny. Z tohoto hlasování vzešel 

seznam deseti kandidátů s nejvíce hlasy, kteří postoupili do druhého kola výběru.  

Před závěrečným hlasování ve druhém kole jsme deset kandidátů užšího výběru oslovili a 

požádali je o zapojení do propagace fakulty formou natočení krátkých videí na fakultní 

Instagram. Vznik těchto videí iniciovali správci fakultního instagramu – Petr Hrebenár, Lada 

Reisnerová, Kateřina Rychlá a Johana Žižáková. Všech deset vybraných kandidátů s natáčením 

souhlasilo, samotné natáčení probíhalo v prostorách fakulty ve čtvrtek 18. listopadu a účastnili 

se jej Petr Hrebenár, Jan Pavlínek, Martin Neumann a Kateřina Pechmannová. Jeden 

z kandidátů se z důvodu nemoci nedostavil, video ale nahrál sám doma. Následně byla z videí 

vybrána ta nejpovedenější pro každého kandidáta, která byla dostupná všem členům Pracovní 

skupiny před finálním hlasováním. 

Orientační hlasování o užším výběru kandidátů proběhlo v týdnu před schůzí Pracovní skupiny,  

opět s možností diskuze nad jednotlivými jmény, finální rozhodnutí pak padlo na samotné 

schůzi. V závěrečném hlasování byli vybráni tito noví členové Pracovní skupiny: Adam 

Bařinka, Barbora Hrotková, Adam Kořínek, Roman Kužel a Sára Zelenko. Přípravu, provedení 

hlasování v obou kolech a komunikaci s 10 postupujícími zajišťoval Martin Neumann.   

Úspěšní kandidáti budou v nejbližších dnech informováni a přidáni do facebookové skupiny 

Pracovní skupiny. Informováni o výsledcích výběru budou také všichni neúspěšní uchazeči o 

členství v PS, zároveň s nimi budeme počítat při sestavování průvodcovských dvojic pro Den 

otevřených dveří nebo jako s náhradními organizátory pro úvodní soustředění ve Štědroníně. 

Ad. 2 Spuštění přihlášek a webu pravavpraze.cz, fakultní Instagram 

Členové Pracovní skupiny byli zpraveni o zahájení přijímacího řízení pro akademický rok 

2022/2023. Společně se zahájením přijímání přihlášek do magisterského studijního programu 

byl v prvních listopadových dnech zveřejněn také nový uchazečský web pravavpraze.cz, který 

byl členy Pracovní skupiny předem konzultován, připomínkován a testován, členové se 

vyjadřovali ke grafické i obsahové stránce projektu. Autoři uchazečského webu, Mgr. Sojka, 

vedoucí studijního oddělení, a paní Sojková Machoňová z oddělení komunikace naše 

připomínky ochotně zapracovali do finální podoby stránky. 

V souvislosti s tvorbou tohoto webu proběhlo na fakultě ve středu 20. října také focení 

propagačních fotografií pro prezentační účely. Domluvu s fotografkou a hladký průběh focení 

zajišťovala Adéla Brozmanová. Vzniklé fotografie lze opakovaně využít i pro jiné propagační 

účely. Zachycení členové Pracovní skupiny také připravili krátké texty k doplnění jejich 

medailonků na stránce pro uchazeče o studium. 

Svou koncepci pojetí a úprav instagramového profilu fakulty posléze představil tým členů 

pracovní skupiny ve složení Johana Žižáková, Lada Reisnerová, Kateřina Rychlá a Petr 

Hrebenár. Představili zajímavé nápady na zapojení studentů prvního ročníků, které už začaly 

být realizovány v minulých týdnech. Ke skupině správců fakultního Instagramu se připojí také 

Valdemar Vokálek. 

Na závěr tohoto bodu představila Adéla Brozmanová návrh na nové nafocení všech vyučujících 

fakulty. Kvalitní portrétní fotografie vyučujících v jednotném vizuálním stylu by bylo možné 

využít především pro vnější prezentaci fakulty a jejích špičkových odborníků z řad pedagogů, 



ale také např. při pořádání konferencí a přednášek. Po domluvě s prod. Chromou se Adéla 

Brozmanová ujme tohoto projektu, osloví Mgr. Vlastu Tichou, vedoucí oddělení komunikace, 

a posléze i vedoucí a tajemníky jednotlivých kateder, ústavů a center, kterým nabídne možnost 

focení v rámci schůzí kateder a pokusí se s nimi domluvit další postup. 

V souvislosti s návrhy směřujícími k vizuálnímu sjednocení vnější prezentace fakulty bylo 

zmíněno také několik nápadů týkajících se facebookových profilů jednotlivých kateder, jejichž 

dosavadní vzhled je do značné míry nejednotný a často nereflektuje vizuální a grafický styl 

univerzity. Tyto i další konkrétní postřehy a nápady jsou součástí přílohy zápisu. 

Ad. 3 Na Karlovku, 13. listopadu 2021 

Během listopadu se zástupci Pracovní skupiny podíleli na dvou výrazných propagačních akcích. 

Jako první velká prezenční propagační akce tohoto akademického roku se v sobotu 13. 

listopadu uskutečnila první ze zamýšlené série celouniverzitní prezentačních akcí pod 

společným titulem Na Karlovku. Toto setkání s uchazeči o studium na Univerzitě Karlově 

proběhlo v prostorách naší fakulty, čehož jsme náležitě využili. Kromě online chatu a 

prezentace na stánku fakulty zajistili členové Pracovní skupiny i provedení dvou simulovaných 

soudních jednání v soudní síni ve 4. patře budovy fakulty. Akce se za Pracovní skupinu 

zúčastnili Anna Kubrichtová, Vojtěch Tomášek (chat a technická výpomoc ostatním), Kateřina 

Rychlá, Jan Pavlínek (prezentace na fakultním stánku), Kateřina Dostálová, Adéla Brozmanová 

a Jakub Ševčík (simulované soudní jednání). Na schůzi Pracovní skupiny se ke svému zapojení 

jednotlivé skupinky krátce vyjádřili.  

Stejně jako v případě loňských distančních propagačních akcí univerzity, i letos zazněla kritika 

formátu a účelnosti chatovacích místností, které uchazeči prakticky nevyužívali. Daleko 

přínosnější a lépe působící by dle zúčastněných studentů byla forma videochatu využívaná při 

obdobných akcích některými univerzitami, případně úplné vypuštění chatovacích místností 

v případě prezenčních akcí. Jako vhodná a navíc daleko lépe fungující alternativa byla zmíněna 

možnost kladení otázek přes Messenger, přímo na našem uchazečském profilu na Facebooku. 

Tato alternativa u nás představuje osvědčenou a funkční praxi, prostřednictvím uchazečského 

profilu se na nás obracejí zájemci o studium v průběhu celého roku. Na rozdíl od na 

univerzitních akcích používané chatovací místnosti existuje v případě námi využívané 

platformy možnost doplnit odpověď na dotaz i s jistým časovým odstupem, např. po dohledání 

nebo zjištění požadovaných informací. 

Ne zcela vydařené bylo podle prod. Chromé i zúčastněných členů Pracovní skupiny také řešení 

ozvučení scény v přízemí atria fakulty. 

Samotná prezentace na fakultním stánku probíhala bez komplikací, v případě nárazových vln 

uchazečů vypomohli prezentující dvojici méně zaneprázdnění kolegové z chatovacích 

místností. Dotazy zájemců o studium na naší fakultě směřovaly jako již tradičně zejména na 

podobu přijímacího řízení, SCIO testů, fungování fakulty a její specifika oproti dalším 

tuzemským právnickým fakultám apod. Zapojení členové Pracovní skupiny zmínili, že jako 

praktičtější se osvědčilo zapojení trojice prezentátorů namísto původně plánované dvojice.  

S velmi kladným přijetím a ohlasy se pak setkaly obě provedení simulovaných soudních jednání 

v modelové jednací síni ve 4. patře fakulty. Obě provedení byla kapacitně zcela vyčerpána, 

nebylo tak možné vyhovět všem zájemcům. V soudní síni panovala pochopitelně mnohem lepší 



atmosféra než při pořádání moot courtů na jiných akcích v improvizovaných podmínkách jako 

součást celouniverzitního doprovodného programu Věda pro život. 

Ad. 4 Gaudeamus Brno, 23.-26. listopadu 2021 

Druhou velmi důležitou akcí pro uchazeče, které se členové Pracovní skupiny v průběhu 

listopadu účastnili byl veletrh vysokých škol Gaudeamus, který se uskutečnil v Brně ve dnech 

23. až 26. listopadu. Naši fakultu na veletrhu reprezentovali Petr Hrebenár, Johana Žižáková, 

Lada Reisnerová a David Kabelka. Vzhledem k tomu, že se David Kabelka nemohl zúčastnit 

schůzky Pracovní skupiny, dodal předem vypracovanou zprávu obsahující jeho dojmy z akce a 

podněty do budoucna. Také přítomní reprezentanti fakulty se s ostatními členy Pracovní 

skupiny podělili o své dojmy z veletrhu a přednesli řadu konkrétních návrhů ke zlepšení 

propagace fakulty na akcích podobného typu do budoucna. 

Připomínky se týkaly zejména propagačních materiálů předmětům fakulty. Za zásadní mohou 

být podle vyjádření zúčastněných považovány faktické chyby v brožuře pro uchazeče. Bližší 

specifikace těchto nedostatků bude dopracována členy Pracovní skupiny prostřednictvím 

sdíleného dokumentu. 

Naši zástupci vznesli k diskuzi také možnost úpravy prezentace fakulty v rámci doprovodného 

programu Věda pro život. Jako v praxi problematické označili personální obsazování 

simulovaných soudních jednání účastníky veletrhu. Zájemci o účast jsou zdrženi na poměrně 

dlouhou dobu, což se nejeví v rámci veletrhu jako nejvhodnější. Na druhou stranu je podle nich 

aktivita přijímána účastníky veskrze pozitivně, jako velmi zajímavá. 

Možnost nahrazení moot courtu jiným typem aktivity projednával předběžně Petr Hrebenár 

s Viktorem Hatinou z Centra právních dovedností, přímo na schůzi se rozvinula poměrně 

obsáhlá debata na toto téma. Prod. Chromá poznamenala, že v případě jakýchkoliv úprav 

aktivity je potřeba počítat s půlhodinovými sloty nabízenými při plánování ze strany rektorátu. 

Z celé řady nápadů se jako prakticky nejlépe uplatnitelný jeví interaktivní právnický kvíz, jehož 

výherci by mohli být oceněni hodnotnějšími propagačními předměty – např. znovupoužitelné 

kelímky na kávu. V této souvislosti nabídl Jakub Ševčík zkušenosti s pořádáním takového 

kvízu v rámci aktivit spolku. Petr Hrebenár pak navrhl, aby byl pro kvíz použit Kahoot nebo 

obdobná platforma. 

Do příští schůze bude vypracovávána skrze sdílený dokument koncepce nové aktivity, na 

lednové schůzi bude pověřen jeden člen Pracovní skupiny přípravou její vlastní realizace. 

Další podnět, který reprezentanti fakulty zmínili a který může být využit už při plánovaném Dni 

otevřených dveří, je pořízení fakultních respirátorů s logem a zajištění jmenovek. Vzhledem 

k velkému množství předávaných propagačních a informačních materiálů by bylo také vhodné 

zvážit pořízení papírových desek s logem fakulty. 

Prod. Chromá také vyzvala členy Pracovní skupiny k vypracování dokumentu s návrhy nových 

propagačních předmětů, které by ráda představila na novém kolegiu děkana v lednu nebo únoru 

příštího roku. 

 



Ad. 5 Propagační aktivity na začátek roku 2022 

V dalších měsících před ukončením přijímání přihlášek do magisterského studijního programu 

31. března 2022 plánuje Pracovní skupina pokračovat v propagačních aktivitách, jak vlastních 

– Den otevřených dveří, individuální prezentace na středních školách – tak i univerzitních – 

série Na Karlovku.  

Prod. Chromá informovala o jednání o dalších propagačních akcí na úrovni rektorátu, zejména 

členům Pracovní skupiny sdělila, že univerzita nepočítá s účastí na lednovém pražském 

veletrhu Gaudeamus. V pondělí 6. prosince se na rektorátu bude konat jednání o dalším 

pokračování série Na Karlovku, o výsledcích tohoto setkání bude členy Pracovní skupiny prod. 

Chromá informovat. 

Členové Pracovní skupiny také navrhli projednání možnosti oslovení architekta Adama 

Gebriana s nabídkou natočení jednoho dílu jeho pořadu o architektonicky cenné a zajímavé 

budově naší fakulty. Připomněli však také, že v takovém případě by bylo třeba umožnit přístup 

k zajímavým a obvykle nepřístupným prostorám fakulty. 

Ad. 6 Den otevřených dveří, 9. února 2022 

Prod. Chromá připomněla datum konání Dne otevřených dveří fakulty, který se v tomto 

akademickém roce uskuteční ve středu 9. února 2022. Požádala také přítomné členy Pracovní 

skupiny, aby s tímto datem počítali i při plánování zkouškového období. Vedení fakulty 

prozatím počítá s prezenční formou této akce.  

Pro případ nutnosti distanční formy Dne otevřených dveří padly ze strany studentů návrhy na 

inspiraci v pojetí takové prezentace fakulty u Fakulty stavební ČVUT nebo Fakulty sociálních 

věd UK. V té souvislosti byla zmíněna i možnost vytvoření profesionální virtuální prohlídky 

fakulty. 

Prod. Chromá vzhledem k relativní blízkosti data konání Dne otevřených dveří, požádala o 

urychlené zkompletování připomínek k propagačním materiálům a návrhů na úpravy 

doprovodného programu Dne otevřených dveří, tak, aby mohly být vzaty při plánování akce v 

úvahu. Blíže se přípravě dne otevřených dveří bude Pracovní skupina věnovat na své další 

schůzce v lednu 2022. 

Ad. 8 Úvodní soustředění Štědronín 2022 

Prod. Chromá informovala Pracovní skupinu, že 18. listopadu 2021 oslovila provozovatele RZ 

Štědronín s žádostí o potvrzení termínu úvodního soustředění a s tím spojeným vypracováním 

smlouvy. Úvodní soustředění proběhne tradičně na přelomu srpna a září, konkrétně ve dnech 

28. srpna – 4. září 2021 (neděle-neděle). 

Oproti minulým letům by bylo vhodné zorganizovat v červenci nebo srpnu jednodenní 

instruktáž pro organizátory, kteří se budou úvodního soustředění účastnit poprvé. 

Ad. 9 Různé 

V návaznosti na závěry minulé schůzky byly připraveny první dvě varianty jarního 

teambuildingu Pracovní skupiny, další návrhy padly při schůzi. Vzhledem k současné 

epidemiologické situaci je teambuilding plánován nejdříve po zkouškovém období. Z téhož 

důvodu se letos neuskuteční ani tradiční vánoční večírek. 



Ad. 10 Příští setkání PS 

Příští setkání PS proběhne v polovině ledna 2022. Bližší termín bude domluven prostřednictvím 

ankety ve facebookové skupině PS.  

 

Přítomní: 

Doc. PhDr. Marta CHROMÁ, Ph.D., proděkanka pro magisterský studijní program a 

přijímací řízení 

Členové pracovní skupiny: 

Adéla BROZMANOVÁ 

Kateřina DOSTÁLOVÁ 

Karel HAVLÍČEK 

Petr HREBENÁR 

Martin NEUMANN 

Matyáš NOVÁK 

Jan PAVLÍNEK 

Kateřina PECHMANNOVÁ 

Lucie PROCHÁZKOVÁ 

Lada REISNEROVÁ 

Kateřina RYCHLÁ 

Jakub ŠEVČÍK 

Vojtěch TOMÁŠEK 

Valdemar VOKÁLEK 

Petra VÁVROVÁ  

 

Zapsal: Martin Neumann 


