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Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Pracovní skupina pro propagaci vůči uchazečům 

 

 

 

Zápis ze schůze Pracovní skupiny 

konané 20. prosince od 19.00 prostřednictvím Microsoft Teams 

 

 

 

Program: 

1. Noví členové PS 

2. Zhodnocení online propagace v období listopad-prosinec 

3. Plán propagace pro začátek roku 2021 

4. Den otevřených dveří 2021 

5. Účast na Congroo Fair 

6. Různé 

 

Paní prod. Chromá zahájila schůzi a zároveň na úvod poděkovala členům Pracovní skupiny, 

kteří se účastnili přípravy a provedení propagačních online setkání pro uchazeče v listopadu a 

prosinci. Zároveň členové PS děkují za technickou podporu, čas a trpělivost panu Krejčímu, 

z oddělení informačních technologií. 

Ad. 1 Noví členové PS 

V rámci tohoto bodu prod. Chromá nejprve shrnula, že v nejbližším roce bude studium 

magisterského studijního programu končit více členů PS a s ohledem na různé časové možnosti 

ostatních členů PS je třeba přijmout několik letošních prváků, přičemž jejich konkrétní počet 

byl předmětem předchozí diskuse mezi členy PS. 

V této souvislosti proběhla debata nad budoucí velikostí PS, někteří ze členů se vyjádřili pro 

koncept menší kompaktnější skupiny a tím i pro nižší počet nově přijímaných. Ve větším počtu 

členů totiž, podle těchto členů, snáze dochází k přenášení odpovědnosti, což vede k celkově 

nižší aktivitě členů. Na druhou stranu bylo dalšími členy poukázáno na potřebu akceschopnosti 

skupiny, přičemž je vyšší pravděpodobnost, že při více členech se najde někdo, kdo bude mít 

zrovna čas. 

Na základě domluvy na minulé schůzi PS, která se konala 20. listopadu 2020, oslovil Vojtěch 

Tomášek prostřednictvím facebookové skupiny prvního ročníku nové studenty naší fakulty, 

kteří by měli zájem o spolupráci s PS. Celkem se takto přihlásilo 48 studentů prvního ročníku. 

Dvoukolovým hlasováním bylo postupně vybráno osm z nich. Těchto osm studentů a studentek 

bylo osloveno s žádostí o spolupráci na online setkání s uchazeči o studium, které se konalo 19. 

prosince 2020, všichni reagovali kladně a mohli jsme se s nimi sejít na půdě PF UK.  

Na schůzi následně proběhla diskuse, v níž jednotliví členové vyjádřili své zkušenosti s těmito 

osmi kandidáty a následně se konalo hlasování členů PS. Z tohoto hlasování vzešla jména čtyř 

kandidátů, kteří budou v nejbližší době osloveni prod. Chromou, jako nově vybraní členové. 

Těmito čtyřmi studenty jsou: Johana Žižáková, Kateřina Rychlá, Lada Reisnerová a Petr 

Hrebenár. Stejně tak budou informováni o možnostech další spolupráce i další čtyři nevybraní 

studenti. 
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Ad. 2 Zhodnocení online propagace v období listopad-prosinec 

V uplynulých týdnech proběhla série čtyř online propagačních akcí se zaměřením na uchazeče 

o studium na PF UK. Realizační tým i velká část účinkujících byli členové PS, kterým prod. 

Chromá ještě jednou poděkovala.  

Část setkání byla předtočena, část byla vysílána živě, ve středy a soboty od 20.00 na fakultním 

kanále YouTube. Tento čas byl vyhodnocen jako nejvhodnější i do budoucna. Některá z videí 

budou moci být použita i v další propagaci, část bude na konci prosince skryta. Proto také padl 

návrh tato videa ještě zpropagovat na sociálních sítích.  

Bylo poukázáno na to, že tento formát propagace je pro všechny zúčastněné nový, přes to se 

však velmi rychle na online prostředí adaptovali a za technické podpory p. Krejčího z oddělení 

informačních technologií natáčení v novém fakultním nahrávacím studiu zvládli na výbornou.  

Skupina se shodla, že současný model online propagace na úrovni fakulty je vyhovující, shodli 

jsme se také, že oblast takovýchto delších videí je nyní tematicky prakticky vyčerpána. Ze 

stávajících zkušeností vyplynulo, že předtočená videa se hodí více pro formálnější oslovení 

uchazečů, kdežto online vysílání působí méně formálně a je vhodné k přímé komunikaci 

s uchazeči, ačkoliv živý přenos samozřejmě přináší úskalí – nemožnost opravit chyby, či 

nedorozumění.  

Mimo to proběhla také akce Na Karlovku online, která byla organizována UK Pointem. Také 

na této akci byli zastoupeni členové PS. Zde zvolený formát chatovacích místností nepovažují 

účastníci za nejšťastnější. Na základě jejich zkušeností byl Kateřinou Pechmanovou a Davidem 

Kabelkou vytvořen soubor nejčastěji se opakujících otázek a odpovědi na ně. Tento text byl 

také publikován na stránkách PF UK a uchazeči k němu mají přístup z úvodní stránky 

fakultního webu. 

Ad. 3 Plán propagace pro začátek roku 2021 

Vzhledem k omezeným časovým možnostem v průběhu zkouškového období budou použita 

především kratší videa – medailonky pedagogů, která budou postupně publikována na 

sociálních sítích (Facebook a Instagram). Zároveň mohou být použita i další videa natočená na 

začátku tohoto akademického roku.  

Ad. 4 Den otevřených dveří 2021 

Podle vyjádření prod. Chromé musíme počítat s online formou DOD, který se bude konat  

10. února 2021. Zároveň bylo navrženo, aby byla dosud vzniklá videa zakomponována do 

konceptu DOD 2021. V této souvislosti bylo zmíněno video, na němž prod. Chromá představuje 

fakultu a přijímací řízení. To může být použito buď přímo (bylo vytvořeno pro celouniverzitní 

Na Karlovku online) nebo jej můžeme s paní proděkankou přetočit ve fakultním nahrávacím 

studiu, které může být využito pro DOD i jinak. 

Jakub Ševčík vypracuje koncept online DOD, který následně nasdílí k debatě členům PS na 

facebookové skupině.  

Ad. 5 Účast na Congroo Fair 

PF UK obdržena z Rektorátu nabídku účasti na online veletrhu vysokých škol Congroo Fair, 

který by se měl uskutečnit primárně od 25. ledna do 7. února 2021, s tím, že část obsahu by 

byla dostupná do konce února.  

Shodli jsme se, že výhodou aktivní účasti by mohlo být oslovení dalšího okruhu 

nerozhodnutých studentů středních škol, na druhou stranu v tomto formátu bude těžší vybočit 
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z dlouhého seznamu fakult a vysokých škol. Nabízený chat by v únoru už také mohl nabídnout 

trochu jiné, konkrétnější dotazy zájemců, než jak tomu bylo u celouniverzitního Na Karlovku 

online a zároveň by mohla být možnost chatu teď i více žádaná, jelikož není reálná vyhlídka na 

brzké uvolnění opatření. Bylo domluveno, že prod. Chromá si vyžádá na Rektorátu bližší 

informace k modelu veletrhu a podle toho bude zvolen adekvátní postup.  

Možnost chatu by mohla být vyřízena i na fakultní úrovni a využita třeba i při DOD. V této věci 

se spojí prod. Chromá s Petrem Pochmanem.  

Ad. 6 Různé 

Byl vznešen návrh, aby byli prostřednictví ročníkových skupin osloveni další studenti mimo 

PS, kteří by se rovněž mohli zapojit do individuální propagace na svých domovských středních 

školách. Mohou se ozývat prod. Chromé, která jim poskytne prezentace případně další materiál 

podle domluvy. 

Vzhledem k častým dotazům uchazečů ze Slovenska by mohl být vytvořen na sociálních sítích 

příspěvek vysvětlující, že studium práv v ČR jen na rozdíl od Slovenska pětileté nedělené. 

 

Přítomní: 

Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., proděkanka 

Adéla Brozmanová, Kateřina Dostálová, Karolína Drachovská, Karel Havlíček, Jan Chmel, 

David Kabelka, Ondřej Kovanda, Anna Kubrichtová, Natálie Kurková, Jan Nešpor, Martin 

Neumann, Jan Pavlínek, Kateřina Pechmanová, Petr Pochman, Lucie Procházková, Jakub 

Ševčík, Marko Thiemel, Vojtěch Tomášek, Petra Vávrová 

 

Zapsal: Martin Neumann 

 


