ŠKOLA LIDSKÝCH PRÁV 2012
Díky projektu Právo pro praxi se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil druhý běh
nově zavedeného předmětu Vícedenní výjezdní semináře s důrazem na ochranu lidských práv a
životního prostředí, Škola lidských práv. Předmět garantuje Katedra mezinárodního práva, Školu
lidských práv (ŠLP) organizačně zajišťovala organizace Pro bono aliance.
V roce 2012 se ŠLP uskutečnila v dnech 30.9.-4. 10. v Jůnově statku v Sedleci u Prahy. Místo bylo
vybráno jako ukázka sociální firmy, v tomto případě se jedná o sociální firmu neziskové organizace
Fokus Praha, která se věnuje lidem s psychickým onemocněním.
ŠLP se zúčastnilo 19 studentů 3.-5.ročníku pražské právnické fakulty. Během pěti dnů absolvovali
intenzivní výukový program, dohromady 32 výukových hodin a tři večerní besedy.

Nejen právy živ je právník-aneb kreativitě v obíhačce se meze nekladou.

Ale práce je práce…je to hate crime nebo ne?

Tematicky se výuka věnovala zločinům z nenávisti, mezinárodním aspektům pronásledování
nacistických zločinců, antidiskriminaci, omezování právní způsobilosti, profesní etice a komunikačním
dovednostem. Lektory byli právníci z organizací InIustitia (Klára Kalibová), Mental Disability Advocacy
Center (Maroš Matiaško), Ekologický právní servis (Hana Sotoniaková, Eva Pavlorková), Pro bono
aliance (Vítězslav Dohnal), bývalý vedoucí antidiskriminačního oddělení Kanceláře veřejného
ochránce práv (Michal Čermák) či psycholog Jan Gruber. Za PF UK vedl výuku David Kohout.
Večerními hosty byl advokát Václav Láska, předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková a
presidentka Unie státních zástupců Lenka Bradáčová.

JUDr. Václav Láska

JUDr. Lenka Bradáčová při besedě se studenty

Výuka probíhala ve tříhodinových výukových blocích, které lektorům umožnili použít časově i
metodologicky náročnější výukové postupy, které lze stručně charakterizovat slovy: praktičnost,
interaktivita, proaktivita.
Co znamenají tyto charakteristiky?
Jednalo se o výuku zaměřenou na právnickou praxi, lektory byli především právníci z neziskového
sektoru, kteří jednak na (většinou) případech ze své vlastní praxe prověřovali a aplikovali teoretická
východiska, která studenti mají osvojena, a dále seznamovali studenty s řadou praktických poznatků,
které vyplývají právě z jejich praktické činnosti. Studenti také jejich prostřednictvím měli možnost se
seznámit s prací právníků v neziskových organizacích, o kterých by jinak prakticky nevěděli nic, resp.
by si nedokázali představit, jak konkrétně fungují, jaké problémy řeší a jaké uplatnění v nich právníci
mohou najít a s dalšími oblastmi právních profesí (ombudsman).
Místo obvyklé frontální výuky se studenti zapojili do mnoha forem interaktivní výuky, vyzkoušeli si
simulované správní řízení, role-playing, pracovali ve skupinách na řešení konkrétních případů,
procvičovali argumentační dovednosti a osvojili si praktické metody a postupy při komunikaci
v různých kontextech, např. s klientem, při profesním pohovoru, na zkoušce.
Většina výuky poskytla velký prostor na debatu a diskusi studentů, kteří se před příjezdem
připravovali z rozeslaných studijních podkladů. Co se při práci ve výuce probíralo, bylo do jisté míry
závislé na projeveném zájmu a tématech, která studenti otevřeli – co si z výuky odnesli a vytěžili,
záviselo jen na jejich aktivní participaci. Stejně tomu bylo při besedách s hosty i při večerních
neformálních setkáních s organizátory.

i tak může vypadat řešení právního problému

Klára Kalibová (InIustitia) a fronta na zápis „s kým se znáš“

Pro většinu studentů byla tato zkušenost nová a intenzivní, jednak co e týká právních profesí, které
nejsou v nejširším povědomí studentů práv, co do zvolených metod výuky, a možnosti setkání
s významnými osobnostmi českého právního světa. Prakticky všichni oceňovali neformální a
přátelskou atmosféru, která ovšem nesnižovala náročnost výuky.

zadání simulovaného řízení, EPS

skupinová práce

Věříme, že si studenti odnesli rozmanitou škálu zkušeností, které využijí ve svém budoucím působení
v různých právních profesích, navázali přátelství napříč ročníky a vytvořili si tak pevnější vazbu na
svou alma mater.
Pokud se i vy budete chtít zúčastnit dalších ročníků ŠLP, sledujte prosím nástěnku IS s aktuálními
informacemi a podmínkami přijetí.

Projekt Právo pro praxi, v jehož rámci se uskutečnily 2 Školy lidských práv, je financován Operačním
programem Praha- Adaptabilita a spolufinancován Evropským sociálním fondem.
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