Škola lidských práv 2006
zpráva o 8. ročníku vzdělávacího projektu PILA pro studenty právnických fakult
Škola lidských práv 2006 se uskutečnila ve dnech 24. – 30.9. 2006 již tradičně v
hotelu Kozí horka na Brněnské přehradě. Zúčastnilo se jí 24 studentů ze všech
právnických fakult v České republice (10 studentů brněnské fakulty, 8 studentů plzeňské
fakulty, po 3 studentech z pražské a olomoucké fakulty) a jako hostující student právník
Transparency International .
Program:
Stejně jako v předchozích letech i letos byl program sestaven tak, aby studenti měli
možnost si prakticky „osahat“ co nejvíce oblastí právní ochrany lidských práv a veřejných
zájmů.
Program se skládal z diskusí, simulovaných řízení, práce ve skupinách, analýz
konkrétních případů a argumentačních cvičení, studenti si vyzkoušeli různé metody
interaktivní výuky. Studenti přitom nahlédli prakticky do všech právních odvětví.
neděle 24.9.
● Případ tří námořníků
pondělí 25.9.
● Sociálně-právní ochrana dětí - Kateřina Hrubá, Edita Stejskalová (Liga lidských
práv - program Centrum pro právní ochranu dětí, www.llp.cz), Martin Prokeš
(psycholog)
● Práva duševně nemocných osob - David Zahumenský (Mental Disability
Advocacy Center, www.mdac.info)
● Beseda s Jaromírem Jirsou, presidentem Soudcovské unie ČR
úterý 26.9.
●

Domácí násilí - Jitka Čechová, Zuzana Mrázková, Hana Langhansová (LLP
program Poradna pro ženy v tísni)

●

Case study korupce a střetu zájmů - Vítězslav Dohnal (Ekologický právní servis)

●

Institut agenta v boji proti organizovanému zločinu - Ján Hrubala (soudce
Špeciálného súdu, SR)

●

Špeciálný súd na Slovensku, jeho historie, význam a výsledky - Ján Hrubala
středa 27.9.

●

Městečko Chomoutov – simulované správní řízení o povolení ekologicky
kontroverzní stavby – Ekologický právní servis (www.eps.cz)

●

Předčasné odvolání (case study) – Vítězslav Dohnal (Ekologický právní servis)
čtvrtek 28.9.

●

Antidiskriminační směrnice ES v praxi - Jiří Kopal (Liga lidských práv)

●

CSR - Společenská odpovědnost podniků – Pavel Franc, Jiří Nezhyba
(Ekologický právní servis - program globální odpovědnosti GARDE)

●

beseda s Jiřím Tutterem, ředitelem Greenpeace ČR
pátek 29.9.

●

Uprchlíci a azylový zákon v praxi ČR – Věra Honusková (PF UK Praha)

●

Směrnice ES v oblasti životního prostředí a jejich transpozice - Michal
Bernard (Ekologický právní servis)

●

Úvod do dobrovolnické praxe – Vítězslav Dohnal (PILA)
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
uspořádala ve dnech 30.11. - 2.12.2006 pokračovací setkání. Zúčastnilo se jej 18
studentů.
V programu pokračování měli studenti možnost se seznámit s těmito tématy:
●

Principy spotřebitelského práva - Filip Gregor (Ekologický právní servis)

●

Jak se žije ekologickým aktivistům v Beskydech a okolí - beseda s Vladimírem
Burdou (Ochrana vod) a Leo Košťálem (Beskydčan)

●

Životní prostředí ve Štrasburku – „environmentální“ judikatura Evropského soudu
pro lidská práva - Vítězslav Dohnal ( Ekologický právní servis)

●

Před novelou, po novele - co se změní v oblasti domácího násilí - Jáchym
Oswald, (student PF ZČU Plzeň)

●

Diskriminace a systémové porušování práv zaměstnanců obchodních řetězců
– Jana Koukalová (Ekologický právní servis)

●

Jak si ze studia na právnické fakultě odnést více – o výuce právnických
dovedností a dalších možnostech obohacení výuky - Maxim Tomoszek, Lucia
Rentková (Právnická fakulta UP Olomouc)

●

Utajené porody vs. právo dítěte znát své rodiče - Martin Kornel (student PF MU
Brno)

●

Rasová diskriminace ve školství a ve službách, nucené sterilizace - David
Strupek (advokát)
hodnocení:

Stejně jako v předchozích ročnících jsme požádali účastníky, aby kvalitu celé akce i
jednotlivých bloků zhodnotili v anonymním dotazníku. V dotazníku mohli uvést také slovní
komentář. Z dotazníků vyplynulo, že účastníci byli s organizační i programovou stránkou
akce velmi spokojeni.
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několik komentářů z hodnotících dotazníků:
● „jsem ze Školy nadšená, v jednom týdnu jsem se nejenom dozvěděla spoustu
nového, ale dozvěděla jsem se to takovou formou, na rozdíl od normální školy, že
jsem si uvědomila, jak důležité a užitečné to může být – vědět, orientovat se.
K tomu spousta dobrého „profesního“ a jiného humoru, prostě báječný !“
● „Bylo to fajn. Pro mě opravdu moc, neboť jsem se potřebovala u sebe rozhodnout
jakým směrem, a pomohlo mi to. děkuji.“
● „výborná zkušenost, výborní lidé. Dík, že to děláte! Práci v neziskovém sektoru
bych si vyzkoušela i bez absolvování Školy, ale každopádně mě to ještě víc
motivovalo…“
● „Super týden, člověk zjistí, jak věci, které se na fakultě vykládají jen teoreticky,
vypadají v praxi. Zajímavá témata, kterým se fakultní výuka nevěnuje. Doporučím
dál“

dobrovolnická praxe absolventů ŠLP:
Podmínkou pro přijetí za účastníka letošního ročníku ŠLP byl závazek odpracovat
100 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 100 dobrovolnických hodin odpracovat do konce roku
2007. Už nyní, na konci roku 2006, má ¼ studentů odpracováno alespoň 30 hodin
v některé z neziskových organizacích. S podobnou podmínkou počítáme i pro přijímání
účastníků v dalších letech.
financování ŠLP 2006:
ŠLP 2006 by se nemohla uskutečnit bez laskavé finanční pomoci britského
velvyslanectví v Praze.

Texty zákonů pro potřeby účastníků zdarma poskytlo nakladatelství C.H.Beck
(www.beck.cz).
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