
R e p o r t  z  O p a v y 

„Rozhodni se včas!“ 

Projekt „Rozhodni se včas!“ je každoroční projekt Slezského Gymnázia v Opavě, 

přičemž letos byl zaměřen na téma výběru vysokých škol – vyzvěděl jsem, že témata jsou 

každý rok jiná (např. minule byl projekt zaměřený na lidská práva). 

Projektový den byl otevřený studentům nejen tohoto gymnázia, ale i veřejnosti a 

studentům jiných škol. Především se zde však nacházeli studenti jednotlivých ročníků 

této školy, přičemž byli rozřazeni podle ročníků a zájmů.  

Jednotlivé prezentace probíhaly podle předem stanoveného harmonogramu (tj. 

cca 40 minut prezentace, 15 - 20 minut přestávka) od 8 h ráno do 14 h odpoledne. Každý 

obor měl stanovenou svoji třídu (zvlášť tedy právo, veterina, medicína, stavební obory, 

apod.), v níž se nacházeli jednotliví „hosté“, tj. prezentátoři a podle harmonogramu 

přicházely skupiny studentů dle organizačního plánu školy (bylo to to skvěle 

rozplánované). 

 

Obsah prezentace musel být víceméně stručný, jelikož čas byl omezený pro 

každou skupinu striktním harmonogramem a pochopitelně i prezentací více osob. 

Prezentaci jako takovou měla prostřednictvím hostů pouze Olomouc a Brno. 

Prezentátoři byli povětšinou (ale ne výhradně – i v ostatních prezentačních skupinách 

byli „vyslanci škol“) absolventi Slovanského Gymnázia Opava. Slovo mi bylo udělováno 

jako prvnímu a tak v obsahu své prezentace jsem v krátkosti zmínil podmínky přijetí ke 



studiu (testy, percentily apod.) a dále jsem vždy poukázal pouze na to, čím se odlišujeme 

od ostatních právnických fakult – 

zejm. tedy právní kliniky (SPP, kliniky 

dle specializace a street law), 

modernizaci výuky – modularizace, 

klauzurní styl výuky a výuka se 

zaměřením na praktické dovednosti 

studentů, výuka „reálného“ práva od 

prvního ročníku – občanské, ústavní 

právo a následně od druháku 

evropské právo, trestní právo, apod. 

Pokoušel jsem se jim dát i praktické 

ukázky a neprezentoval jsem pouze 

obecně výkladovou formou, ale 

několikrát jsem položil studentům 

otázky např. „Proč vy si myslíte, že by mělo smysl, kdybychom vás vyslali v rámci street 

law učit na základku právo? Co by vám to jako budoucímu právníku/právničce mohlo 

dát?“. Na položené otázky se mi mnohdy dostalo výstižných odpovědí. Následovala 

prezentace Brna a následně otázky studentů. Studenti se ptali zejména na možnosti 

uplatnění po vystudování práv, z čeho mají maturovat, z čeho se připravit 

k přijímačkám, studium v zahraničí, pracovní stáže v zahraničí, dále je zajímala kvalita 

výuky na jednotlivých fakultách. Na tyto otázky jsme odpovídali skupinově tak, jak se 

kdo chtěl vyjádřit a s velkým potěšením mohu říci, že ani z jedné strany nezazněla žádná 

kritika na ostatní fakulty – tudíž Brno ani Olomouc se neprezentovali tak „my jsme ti 

lepší“ nebo „my máme víc“, většinou jsme poukázali na to, že objektivně srovnávat 

znamená škatulkovat a zhodnotit něco, co v konečném osekaném výsledku nemá 

vypovídající hodnotu. Ze strany Brna však jednou zaznělo, že u nás je to studium „více 

okouřené“, což dále rozvedli, že ví, že v Olomouci je studium oproti ostatním fakultám (z 

jejich doslechu) asi nejnáročnější.  

Jedním z bodů, které jsem 

říkal spíše k závěru, bylo pozvání na 

DOD naší fakulty 19. ledna 2013 a 

základní info ohledně draftu 

programu. 

K obsahu ještě musím jen 

podotknout, že vzhledem k tomu, že 

jsem měl nastudované z Gaudeamu 

přijímací řízení a vzhledem 

k informacím, na jejichž předávání 

jsem se zaměřil, jsme měli velmi 

obsahově komplexní prezentaci a 

troufnu si říci, že studentům poskytla 



souhrnné informace, které by na internetu hledali velmi těžko. Studenti z Brna 

přistupovali k prezentaci spíše z pohledu „předání osobních zkušeností“ – tj. jak moc se 

oni učili, kde byli na praxi apod. Tedy spíše takové zábavné a prožitkové informace. 

Studenti reagovali velmi dobře, panovala uvolněná atmosféra, všichni 

prezentátoři jsme sem tam prohodili vtípky nebo jeden druhého chytli za slovo, což 

vytvářelo velmi příjemné prostředí pro prezentátory a mohu-li soudit, i pro studenty. Po 

prezentaci za mnou chodily zástupy studentů se ještě doptávat na informace ohledně 

kolejí, ohledně mého názoru na studium práv v Praze, dále ohledně studentského života 

a mnohdy i na bližší informace ohledně nastínění dalších předmětů u nás od prvního 

ročníku a „zda se to dá zvládnout“. V rámci časových možností jsem se snažil studentům 

odpovědět a rozdat letáčky.  

 

Praha samotná byla zastoupena pouze letáčky ze svých oborů.  

Celkové zhodnocení: prezentace tohoto stylu byla pro studenty této školy jistě 

velmi zajímavou akcí, která měla podobný charakter jako Gaudeamus, byť bez stánků 

apod. Výhodu spatřuji zejména v tom, že na prezentaci byl větší čas než na Gaudeamu a 

bylo možno předat informace většímu množství lidí zaráz. Negativum spatřuji spíše 

v menším počtu lidí (cca 150-200 lidí), což není na škodu obecně, je to jen komparace 

s Gaudeamem. Práce se školou a jejich organizací byla skvělá, hlavní koordinátorka 

nadšeně propaguje olomoucká práva a nadšeně nám zasílá studenty. Studenti sami jsou 

zvyklí na aktivní formu spolupráce, jelikož i u nich fungují moot courty v hodinách ZSV 

apod. 



Koordinátorka, která oslovila PF, by ráda obdržela nějaký pamflet, brožurku či 

plakát ohledně DOD, aby jej mohla natisknout, rozvěsit po škole a informovat své 

studenty, ať přijedou a aktivně se zapojí na DOD u nás .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


