Škola lidských práv 2007
Zpráva o 9. ročníku vzdělávacího projektu PILA pro studenty právnických fakult
Další ročník Školy lidských práv 2007 úspěšně proběhl ve dnech 23. – 28.9. 2007
již tradičně v hotelu Kozí horka na Brněnské přehradě. Zúčastnilo se jí 20 studentů ze
všech právnických fakult v České republice (8 studentů MUNI, 5 PrF UK, 4 UPOL a 3
ZČU).
Program:
Stejně jako v předchozích letech i letos byl program sestaven tak, aby měli studenti
možnost si prakticky „osahat“ co nejvíce oblastí právní ochrany lidských práv a
veřejných zájmů. Intenzivní program zahrnoval 12 výukových bloků, celkem 33
výukových hodin.
Program se skládal z diskusí, simulovaných řízení, práce ve skupinách, analýz
konkrétních případů a argumentačních cvičení, studenti si vyzkoušeli různé metody
interaktivní výuky.
Studenti formou interaktivní výuky měli možnost aplikovat své dosavadní znalosti a
získali nové z oblasti public interest law, v užším smyslu z oblastí týkajích se
environmentální problematiky (správního řízení, odpovědnosti investorů, aplikace
evropských směrnic) a lidskoprávních témat (práva duševně nemocných, domácí násilí,
ústavní výchova dětí). Přímo se seznámili se s činností mnoha nevládních organizací:
EPS, LLP, MDAC, Persefona, Nesehnutí, Zákazníci české justice, Transparency
International, nahlédli do dílny místního referenda v Ochoze u Brna.
Program obohatila večerní vystoupení tří hostů. Uvítali jsme předsedu Nejvyššího
správního soudu JUDr. Josefa Baxu, aktivistu hnutí Nesehnutí Milana Štefance a
iniciátora sdružení Zákazníci české justice Davida Kolaju, kteří se studenty diskutovali o
aktuálních právních tématech.






neděle 23.9.
Laura – právo a etika: interaktivní hrátky
David Kolaja, Zákazníci české justice - beseda
pondělí 24.9.
Práva dětí a ústavní péče v ČR – Petr Bittner, Jana Havigerová, LLP
Korupce ve státní správě a samosprávě – Petr Prchal, Transparency
International
Domácí násilí – Hana Langhansová, LLP, Jitka Čechová, Persefona



JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu – beseda





úterý 25.9.
Střet zájmů mezi soukromou a veřejnou sférou při
zahraničních investic – Jiří Nezhyba, Pavel Franc, GARDE, EPS
Práva duševně nemocných – David Zahumenský, MDAC
Práva obětí trestných činů – Veronika Kristková, LLP
Milan Štefanec, Nesehnutí – beseda




středa 26.9.
Chomoutov – simulované správní řízení – Luděk Šikola, Vendula Povolná, EPS
EPS poradna: případová studie – Markéta Višinková, EPS










prosazování

čtvrtek 27.9.
Azylový zákon – Věra Honusková, PrF UK
EU směrnice v environmentální odpovědnosti – Michal Bernard, EPS
Diskriminace a porušování práv zaměstnanců obchodních řetězců – Jana
Koukalová, EPS
pátek 28.9.
Lidl Tábor : případová studie nehospodárného nakládání veřejným
majetkem – Vítězslav Dohnal, EPS
Shrnutí a hodnocení ŠLP
Pokračování Školy lidských práv:

Protože studenti byli se zářijovou ŠLP již tradičně spokojeni, projevili velký zájem o další
setkání. Proto PILA ve spolupráci se studenty právnické fakulty v Olomouci uspořádá
v únoru nebo březnu po dohodě se studenty s ohledem na jejich časové možnosti
pokračovací setkání. Předběžně je přihlášeno 18 ze 20 studentů. PILA počítá s aktivním
podílem studentů na přípravě a sestavení programu, tak jako tomu bylo v loňském roce.
Hodnocení:
PILA klade velký důraz na zpětnou vazbu. Jako novinku jsme letos zavedli metodickou
evaluaci pro lektory bezprostředně po jejich vystoupeních. Evaluace bloků studenty
proběhla na konci ŠLP formou anonymních dotazníků (z 20 studentů jich odevzdalo
dotazník 18), hodnocení i poznámkami k jednotlivým blokům PILA rozeslala všem
lektorům a při organizaci dalších ročníků bude čerpat i z letošních připomínek studentů.
několik komentářů z hodnotících dotazníků:
„…škola se mi moc líbila, spousta informací z mnoha koutů práva…moc hezky podané,
člověk se často opravdu mohl vžít do situace, což motivovalo k hledání právního
řešení..“
„celkově super, velmi, velmi přínosné, mám pocit, že ten tejden mě naučil víc jak 4 roky
na fakultě. Škoda, že toto zažít a dozvědět se má možnost jen jen takové minimum
studentů, což je ale chyba škol, které by měly víc podporovat interaktivní a praktickou
formu výuky..“
„ líbila se mi neformálnost, různost témat a opravdu právní zaměření…“
„Opravdu děkuji za příležitost se zúčastnit. Mile mě překvapil styl výuky. Pracovat

s tolika lidmi,kteří nemyslí jen na sebe a přitom jsou profíci v tom, co dělají byla velká
inspirace pro život..“
Dobrovolnická praxe absolventů ŠLP:
Podmínkou pro přijetí za účastníka letošního ročníku ŠLP byl závazek odpracovat
70 hodin jako dobrovolník v neziskovém sektoru nebo se jinou formou v tomto rozsahu
zapojit do obecně prospěšných aktivit. K zařazení této podmínky nás vedla snaha
přispět alespoň malým dílem k řešení konkrétních problémů a dále přesvědčení, že
účastníci ŠLP se budou díky pozitivní zkušenosti více zapojovat do obecně prospěšných
aktivit i ve své budoucí právní praxi.
Absolventi ŠLP se zavázali 70 dobrovolnických hodin odpracovat do konce roku 2008.
Poděkování sponzorům:
Devátý ročník Školy lidských práv se uskutečnil díky finanční podpoře nakladatelství
C.H.Beck, HVB Banky, Nadačního fondu Stránský, Nadace Partnerství a Nadace
rozvoje občanské společnosti. Projekt byl rovněž podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Několik obrázků z letošní Školy:
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