Velmi přínosný první kontakt s fakultou, spousta nových spolužáků a první kontakt s
profesory a ostatními vyučujícími na PFUK. Výjezd mohu pouze doporučit, z budoucích
studentů možná částečně spadne strach z nového prostředí a vstup dostudia bude o to lehčí.
Moc jsem si soustředění užil, načerpal jsem důležité informace a věřím, že jsem si zde našel
několik dobrých známých do začátku svého studia
Vše jsme si užili, škoda jen že jsme museli jet domů
Celkově bych pochválil organizaci a průběh celého soustředění a hlavně pozitivní přístup a
ochot všech organizátorů jak už z řad vyučujících, tak z řad starších studentů.
Kéž bych mohl jet znovu <3
Bylo to fajn, ale mohlo to být o den kratší. Přes den byly dlouhé přednášky a večerní program
byl do noci.
Skvělý seznamovací kurz, na kterém si každý najde to své
Bylo to skvělý! Ještě bych klidně zůstala další týden
Myslím si, že pořádně to budu moct zhodnotit až po nástupu do školy (jestli se mi info hodilo,
popř jestli se s těmi lidmi vůbec potkám. Každopádně mockrát děkuji!
Nelitoval jsem a jel bych znovu!
Super věc, jel bych znovu:)
Skvěle zorganizováno, program byl pestrý a bylo úžasné poznat a diskutovat s nějakými
profesory. Děkuji za tuto možnost.
Seznamovák byl fajn, potkala jsem spoustu nových lidí. Ovšem ocenila bych více
seznamovacích her či sportovních aktivit, které by se týkaly všech, ne pouze jednoho oddílu.
Na přednáškách se totiž člověk seznámí podstatně hůře.
Seznamovák byl skvělý, všichni jsme si ho moc užili.
Brilantní! Hned bych jela znova.
Událost osvěžujícího charakteru
Úvodní soustředění jsem si velmi užil. Především večery byly opravdu zábavné. Nicméně
myslím si, že je to až moc zaměřené na přednášky (samozřejmě některé ke studiu byly
užitečné, ale takové ty klasické předmětové mi přišly zbytečné) a málo na seznamování se s
ostatními účastníky kurzu. Lidé z jiných barev prakticky neměli šanci se spolu přes den bavit.
Nebyl jsem sám, komu to trochu vadilo. Celkově je však soustředění velmi přínosné a plné
super zážitků. Určitě má smysl je pořádat i nadále!!
Výborná zkušenost i zážitek, doporučila bych všem budoucím prvním ročníkům.
Bylo to super!
Skvělé, přínosné, moc jsem si rovnou užil
Docela pěkné, ale nikdy nechytili toho, kdo nám ukradl dveře.
Super pivo!
Byla jsem mile prekvapena propracovanosti programu, ale posledni odjezdovy den mi prisel
zbytecny
Bylo to skvělé, jsme velice ráda, že fakulta takový seznamkvák pořádá. Cítím se připravená k
začátku studia. :)

Soustředění hodnotí, velmi pozitivně, možná bych jen zkrátil délku některých přednášek
Bál jsem se, ale nakonec to dopadlo hodně dobře. Doprovodný sportovní program byl super.
Velmi dobře zorganizované, oceňuji přednášky i zábavu.
Rozhodně prospěšná akce, která přinesla, či zopakovala mnoho informací o studiu. Dobré
zázemí a VELMI přijemní pořadatelé!
Bylo to super, všem bych doporučila.
Ve výsledku mě velice mile překvapilo. Program byl vcelku nabitý a například výběr
přednášejících mi přišel výborný. Jsem ráda, že jsem se soustředění nakonec rozhodla
zúčastnit, rozhodně mi pomohlo najít si v ročníku předem alespoň nějaké spřízněné duše.
Výborná organizace. Škoda, že to bylo jen na 4 dny.
Úžasný zážitek. Děkuji.
Úvodní soustředění bylo nejen velmi zajímavé z hlediska obsahu přednášek, ale také příjemně
strávený čas s budoucími spolužáky a vyučujícími. Velmi jsem si ho užila.
Děkuji za velmi pěkný začátek studia na PF UK.
Skvělé z akademického i společenského hlediska, pár drobných vroubků celkový dojem nijak
nekazí.
Velmi dobrá příležitost pro seznámení se s ostatními spolužáky. Děkuji vám
Bylo to skvělé! Na seznámení dostačující.
Udělali jsme si lepší představu o průběhu a obsahu studia, které nás čeká, stmelili jsme
kolektiv, nikoho neodvezla záchranka ani PČR a našli jsme dveře. Hodnotím plným počtem
bodů.
Dobre info, super zabava a prijemni lide.
Velmi povedené a přínosné
Zábavné, praktické, poučné, spousta informací o studiu, které jsem potřebovala vědět,
seznámení s fajn lidmi, skvělé jídlo a ubytování nad očekávání
Značně přínosné
Úvodní soustředění bych hodnotil velice kladně, kromě věcí výše zmíněných bylo dobré i to,
že jednotlivé body programu nebyly povinné. Možná by do budoucna bylo lepší sehnat areál,
kde se nebudou vyskytovat jiní rekreanti než účastníci soustředění.
Spokojenost. Splnilo očekávání.
Super atmosféra a kamarádi - splnilo účel
Skvely zážitek.
Jednalo se o dobrou seznamovací akci včetně úvodu do studia.
Škoda, že jsem se nemohl(a)

zúčastnit obou běhů

Ideální způsob seznámení se s fakultou a ostatními studenty
Seznamovak byl parádní, jen je Škoda, ze v tak velikém počtu nemá člověk šanci potkat více
lidí. Studentský tým organizátorů byl úplně skvělý.
Účel - seznámení se studenty a profesory - splněn! Skvělá akce.

Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací, pobavili se, seznámili se.. bylo tu super, až
na tu kuchyni :)
Příliš mnoho lidí, těžko se v takovém počtu lidí seznamuje.
Z celého soustředění mám dobrý pocit. Pomohlo i jak získat informace o studiu tak se
seznámit s budoucími spolužáky.
Celkově se mi seznamovací kurz velice líbil. Především spojení poučných přednášek s
celodenním zábavným programem. Především jsem byla nadšená z účasti všech autorit pf uk,
které působily velice lidsky.
Myslím, že každý, kdo se nezúčastnil, bude alespoň na začátku studia litovat. Krom věcných
informací k fakultě a průběhu fakultního života i nepřeberné množství společné zábavy, která
nás bude snad aspoň do vyhazovu po prvním zkouškovým tmelit.
Užil jsem si to a seznámil se. :)
Jsem ráda, že jsem se seznamováku ve Štědroníně zúčastnila. Dozvěděla jsem se mnoho
zajímavých a důležitých informací. Profesoři jsou velice inspirativní osobnosti, u kterých je
vidět, že mají svou práci a svůj obor moc rádi. A samozřejmě, že jim na právnické fakultě
jako celku záleží. Líbila se mi široká škála aktivit a všeho. V neposlední řadě jsem potkala
hodně super lidí. Dalším prvákům bych tento seznamovák jednoznačně doporučila.
Bylo to super, poznal jsem spoustu nových lidí a dozvěděl se užitečné informace. Kdybych
mohl jet znovu, určitě bych neváhal.
Seznamovák jsem si užil. Kromě informací z přednášek jsem si odnesl i pár hezkých zážitků a
seznámil se jak s vyučujícími, tak i se studenty.
Program a průběh soustředění mi vyhovoval. Semináře byly voleny zajímavě a organizátoři
byli milí. Co se týče hlavní náplně kurzu, tedy večerního popíjení, velmi jsem ocenil
trpělivost obsluhy restaurace, která vždy s úsměvem obsloužila i v pozdních hodinách.
Naopak bych pro příště navrhl zdůraznit v pokynech nemožnost po celý průběh kurzu vybrat
si finanční hotovost, aby se nemusela plánovat dopředu každá objednávka v důsledku
nedostatku přivezené hotovosti.
Velmi povedené 3 dny!!
Soustředění v dobrém předčilo má očekávání.
Soustředění se mi velice líbilo a za mě 100% splnilo účel. Rozhodně mi pomohlo seznámení
se SISem, zápisem předmětů a kredity. Všechny přednášky mi přišly velice užitečné a díky
nim mám představu o tom, co budu studovat. Také jsem zde seznámila se spoustou nových
lidí - ať už z mého ročníku či se staršími, a bude skvělé nastoupit do nové školy, kde už budu
někoho znát a mít s ním přátelské vazby. Tímto bych chtěla všem poděkovat za skvělou
organizaci, protože jsem si úvodní soustředění maximálně užila. Bylo skvělé! Děkuji.
Bylo to skvělé, jela bych klidně znovu.
Stálo za to
Velmi dobré
Úžasný zážitek, určitě doporučuji dalším
Ještě alespoň třikrát a klidně delší, prosím :)
Spokojenost

Bylo moc fajn a předčilo má očekávání, líbilo se mi, že kromě seznamování se bylo také
informativní
Celkově se mi seznamovák líbil. Nejvíce však kazilo dojem množství účastníků jak celkově,
tak i v barevných skupinách. Při takovém počtu je seznamování obtížné a kontakt s ostatními
se "rozmělní" mezi mnoho lidí, z nichž je u většiny krátký a povrchní, a člověk je nakonec
rád, že si zapamatuje alespoň nějaká jména svých spolužáků. Na druhou stranu chápu, že při
takovém množství studentů by bylo organizačně velmi náročné pořádat ještě více běhů, či
barevných skupin. Vyřešit by se to dalo větším důrazem na seznamovací aktivity, jak délkou,
tak množstvím aktivit, klidně v průběhu více dnů. Také by bylo přínosné více aktivit po
menších skupinkách (cca 6 členů), ovšem koncipovaných tak, že by složení jednotlivých
skupin bylo náhodné, nikoliv na samotných účastnících. Takové aktivity by jistě byly dobré k
poznání budoucích spolužáků, ale zároveň by udělaly laskavost i těm stydlivějším z nás a těm,
kterým zkrátka úplně není přirozené zajít k úplně cizím skupinkám, které se už mezi sebou
navzájem nějak znají a navázat kontakt.
Soustředění se mi líbilo. Doporučila bych ho všem studentům. V budoucnu bych si i ráda
vyzkoušela být jedním z organizátorů.
Vynikající, báječně zorganizováno.
skvělé
Soustředění mohlo být delší, program byl nabitý a kvalitní. 4,5*
Kdybych mohla, jedu znova! Fajn organizátoři i program, dárečky na přivítanou potěšily,
naštěstí se vydařilo i počasí, takže všechno bylo báječné. Moc děkuji za zorganizování!
Moc jsem si to užil, poznal jsem nové lidi, se kterými jsem se následně skamarádil. Dozvěděl
jsem se nové věci o fakultě. Úvodní soustředění mi potvrdilo, že jsem si vybral správnou VŠ.
Soustředění se mi moc líbilo. Trochu mi vadilo množství alkoholu, s tím bohužel ale
organizátoři moc nezmůžou.
Akci jsem si náramně užil. Potkal jsem spoustu zajímavých lidí a zažil mnoho skvělých
zážitků.
Nad očekávání
Naprostá paráda
Děkujeme, stálo to za to :-)
Skvělý program po celou dobu seznamovacího kurzu.
Fakt výborný seznamovák, myslím, že si každý odvezl spoustu nových přátel, alkoholu bylo
dost a přednášek taky, každý si našel to co chtěl, největší dík ale patří starším studentům kteří
to všechno organizovali, bylo to skvělé!
Předčilo mé očekávání. Akorát na můj vkus málo her a času na seznámení.
Stálo to za to :)
Dobrý úvod do fakultního života
Skvělé, děkuji!

