Konference „ Jak učit právo v 21. století?“

5. března 2013 se na PF UK konala konference „Jak učit právo v 21. století?“, jež završila projekt
Právo pro praxi. Ten na Právnické fakultě probíhá již od podzimu 2010.
Konference měla dvě části, které v sobě snoubily tradiční a inovativní přístup k výuce práva, a ve
svém spojení ukázaly výhody jejich vzájemné symbiózy.
Dopolední část se nesla v tradičním duchu, prezentovala se teoretická východiska celého projektu a
jednotlivé aktivity, které byly díky projektu zavedeny a dále rozvíjeny, především nové předměty.
Úvodem promluvil děkan PF, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., který se věnoval budoucnosti typu
předmětů, které projekt představil a rozvinul. Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. v roli manažera projektu
shrnul stručně výsledky projektu a otevřel prostor pro další prezentace. Představeny byly předměty,
které byly díky projektu na fakultě nově zavedeny, i ty, kterým projekt umožnil inovaci. Pedagogové
jednotlivých předmětů hovořili o svých zkušenostech, o přínosech a rizicích metod využitých při
výuce (JUDr. Věra Honusková, JUDr. Marta Chromá, JUDr. Michal Urban, JUDr. Karolína
Žákovská). Slovo dostaly i socioložky, které průběžně celý projekt a jím zvolené metody
monitorovaly. Na základě skupinových rozhovorů, ohniskových skupin i dotazníkových kampaní
mohly dostatečně podloženě prezentovat závěry, které podpořily výchozí hypotézy autorů projektu o
vhodnosti zavádění praktických forem výuky a hledání rovnováhy mezi teoretickou výukou a
praktickou tak, aby byla dále rozvíjena dosahovaná – a požadovaná – úroveň absolventů studia na PF
UK.

Věra Honusková (KMZ)hovoří o předmětu
Teorie a praxe azylu a uprchlictví

děkan PF UK, prof. Aleš Gerloch

Odpolední program zahrnoval panelovou diskusi o možnostech a perspektivách tradičních metod
výuky vedle -a souběžně s- interaktivními metodami. Panel moderoval JUDr. Michal Urban a
vystoupili v něm JUDr. Maxim Tomoszek, vedoucí projektu Law for Life, UPOL, Mgr. Lucie Atkins,
Budapest a MUNI Brno, JUDr. Jan Wintr, PF UK a zástupce studentských spolků PF UK Vojtěch
Rygl.

Panel provázela živá diskuse, která ukázala, jak aktuální témata projekt řeší.

panelová diskuse
dr. Karolína Žákovská, dr. Marta Chromá – jak se učí právníci psát
(JUDr. Jan Wintr, Mgr. Lucie Atkins, JUDr. Maxim Tomoszek, JUDr. Michal Urban)

Odpoledne měli účastníci konference možnost vyzkoušet si praktické formy výuky ve čtyřech
workshopech, ve kterých se prezentovaly některé aktivity projektu. Konala se Antidiskriminační
klinika v malém, Simulované řízení s žadatelem o mezinárodní ochranu (uprchlíkem), ukázková
hodina Street Law, a Simulace územního plánování. I tyto workshopy se těšily velkému zájmu
studentů a veřejnosti.
Celkem se konference účastnilo více než 100 účastníků, kteří přispěli k jejímu přátelskému,
pracovnímu a efektivnímu průběhu.
Konference se uskutečnila v rámci projektu Právo pro praxi, který je financován Operačním
programem Praha-Adaptabilita, a spolufinancován Evropským sociálním fondem.
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