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Vážení a milí čtenáři, přátelé Street Law,

jakkoli se to zdá neuvěřitelné, pražský Street Law program završuje první dekádu svého působení. Nutno do-
dat, že se jedná o dekádu značně úspěšnou. Rozhodně o dost úspěšnější, než jak jsme si ji na začátku našeho 
působení na Právnické fakultě UK představovali. Z jednoho volitelného předmětu pro 15 studentů se stal pro-
gram zahrnující šestici fakultních kurzů, kterými každý rok projde téměř 60 studentů a o které se stará čtveřice 
učitelů. Celkově pak základní kurz Street Law absolvovalo 329 studentů práv. Našimi akcemi prošlo přibližně 
6 tisíc středoškoláků, uspořádali jsme nejméně 150 simulovaných soudů, poskytli 250 hodin individuálních 
konzultací středoškolským učitelům a náš letos vydaný sborník ukázkových hodin Jak učit o právu? si za pár 
měsíců stáhlo již více než 500 lidí. Za tím vším stojí nespočet hodin převážně dobrovolnické práce členů týmu, 
který v současnosti čítá okolo třiceti lidí. Postupně se v něm vystřídalo na 70 absolventů Street Law, z nichž 
řada již stihla posílit řady soudců, státních zástupců, advokátů či akademiků. Nepochybujeme o tom, že jim zku-
šenosti získané ve Street Law pomáhají v jejich důležité práci. Na následujících stranách si můžete přečíst o 12 
stěžejních projektech, které aktuálně tvoří náš program.

Inspirativní čtení vám jménem celého programu Street Law přeje

Michal Urban 
zakladatel a vedoucí programu
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V době, kdy Československo normalizoval Gustáv 
Husák, přišel profesor Jason Newman a student 

práv Edward O’Brien se zajímavou myšlenkou: pro-
pojit výuku práva na právnické fakultě Georgetown 
University v americkém Washingtonu, D.C. s výukou 
na středních školách. Psal se rok 1972 a na spolupráci 
se dohodla s dvojicí středních škol z District of Colum-
bia. Projekt Street Law tím vstoupil do prvního roku 
své existence.

Za více než čtyřicetiletou dobu svého fungování se 
Street Law pochopitelně značně rozrostlo, a to jak na 
samotné Georgetown University, tak za jejími hra-
nicemi. Již na počátku tohoto tisíciletí byl realizován 
v 75 zemích a vše nasvědčuje tomu, že toto číslo 
bude do budoucna růst.

Do České republiky proniklo Street Law roku 1998 
díky obecně prospěšné společnosti Partners Czech, 
která proškolila řadu učitelů a studentů a roku 2001 
vydala u nás přelomovou učebnici Právo pro každý 
den, ve které jsou učitelům a studentům přístupné 
nejen vybrané právní informace, ale také metodika 
výuky a pracovní listy. Učebnice do značné míry vy-
chází z amerických materiálů a převádí je do českého 
prostředí. Během svého více než desetiletého půso-
bení v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější 
skupiny osob od roku 1998 proškolila společnost 
Partners Czech s pomocí spolupracujících odborníků 

zhruba 1 750 učitelů, 430 policistů z oblasti prevence 
kriminality, 360 studentů práv z Prahy, Brna a Plzně, 
206 studentů pedagogiky z Prahy, Brna a Liberce 
a 330 lektorů z pomáhajících profesí.

Společnost Partners Czech se s pomocí fakultních 
spolků pokusila zavést Street Law též na právnické 
fakulty. Celkem logicky proto školila studenty práv 
v metodice kurzu a pomáhala jim domlouvat praxe 
ve školách. Kurz ovšem nebyl zařazen do oficiálního 
soupisu předmětů nabízených fakultami a dříve nebo 
později proto také zaniknul.

V poslední dekádě zažilo Street Law v České republice 
pozoruhodnou renesanci. Již 10 let funguje na pražské 
právnické fakultě a od roku 2011 na právnické fakultě 
v Olomouci, v obou případech navíc jako standardní 
fakultní předměty ohodnocené kredity.

Na pražských právech se Street Law rozeběhlo v roce 
2009 původně jako jeden volitelný předmět Právní 
praxe na středních školách. V prvních dvou letech 
došlo k jeho rozdělení na dva samostatné semestrální 
volitelné předměty a dnes již lze ve fakultním port-
foliu nalézt 6 předmětů spojených označením Street 
Law. Z absolventů těchto předmětů se brzy začal rodit 
Street Law tým, který se pustil do realizace mnoha 
společensky významných projektů, za nimiž se v této 
publikaci ohlížíme.
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Vzniká program Street Law na pražských 
právech. Zpočátku funguje jen jako volitelný 
předmět.

V programu přibývá několik nových projek-
tů a postupně se rozvíjí pilotní jednorázové 
akce.

Shromažďujeme materiály k výuce i zkuše-
nosti z jednotlivých projektů.

Navazujeme spolupráci se společností e-pe-
dagog.cz na vzdělávání středoškolských uči-
telů, což v dalších letech inspiruje náš vlastní 
program pro učitele.

Nastává boom publikační činnosti. Vychází 
skripta k předmětu Street Law, vzniká první 
sborník s názvem Jak učit o lidských právech? 
a tři členové našeho týmu sepisují pro nakla-
datelství Fraus učebnici občanské výchovy 
pro 8. a 9. třídu ZŠ.

Street Law dostává jasnější obrysy. Z jedno-
rázových projektů se začínají stávat ustále-
nější programy. Vzniká kurz právní didaktiky 
a kurzy spotřebitelské gramotnosti.

Je spuštěn web www.streetlaw.eu a dokon-
čena otevřená databáze ukázkových hodin. 
Dochází k navázání spolupráce s Idou Kela-
rovou a jejím pěveckým sborem Čhavorenge. 

V návaznosti na workshopy ve slovenském 
Bardějově se ustavuje širší tým a začíná se 
pravidelně setkávat, což dává programu 
Street Law pevnější organizační strukturu.

Poprvé se zástupci z Prahy účastní soutě-
že Mezinárodní Středoškolský Moot Court, 
která byla založena olomouckým Street Law 
a pražská právnická fakulta se od té doby do 
soutěže pravidelně zapojuje.

V listopadu 2017 přebírá vedoucí a zaklada-
tel programu Michal Urban z rukou české eu-
rokomisařky Věry Jourové ocenění Pro bono 
& CSR 2017 pro Street Law. Dále přebíráme 
v Karolinu u příležitosti oslav 17. listopa-
du z rukou rektora Univerzity Karlovy cenu 
Arnošta z Pardubic v kategorii za vynikající 
počin ve vzdělávací činnosti UK.

Nabízíme první semináře platného práva 
a právní didaktiky v rámci téměř dvouletého 
projektu Vzdělanější učitelé pro vzdělanější 
společnost, kterým jsme přispívali ke zvýšení 
odbornosti učitelů středních škol v Praze.

Vzniká sborník ukázkových hodin Jak učit 
o právu?, který v sobě snoubí desetileté zku-
šenosti a poznatky, přizpůsobené co nejlé-
pe požadavkům moderní výuky a učebním 
trendům. Street Law na pražské právnické 
fakultě slaví 10 let svého fungování.

2009 
 

2010 
 

2011 

2012 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 

2014 

2015
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2019
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1 Právní praxe na středních školách

Street Law ve své novodobé podobě začalo na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy otevřením volitelného předmětu Právní praxe na středních školách 
(aneb Street Law I.) v roce 2009. Přihlásilo se do něj tehdy prvních 15 stu-
dentů.

Jak se postupem let program Street Law na fakultě rozrůstal, přibývaly 
i předměty ohodnocené kredity. V současnosti na fakultě Street Law funguje 
v šesti vzájemně provázaných a v různé míře na sebe navazujících předmě-
tech.

Základní kurz Street Law I. absolvovalo doposud celkem 329 studentů. 
V roce 2013 byla také vydána skripta Street Law aneb Jak učit právo na střed-
ních školách. Zájemci o učení mohou na Street Law I. navázat delší praxí 
v rámci předmětu Právní praxe na středních školách II.

Základní princip úvodního kurzu je už od počátku stejný: během zhruba pěti 
seminářů se představí studentům základy právní didaktiky, následně jdou na 
praxe učit na střední školy. Pro začátek na deset vyučovacích hodin, zpravidla 
ve dvojici.

V dalších kurzech pak vedou výuku sami a třeba i celý semestr či rok. Ve 
všech případech však s podporou vedoucích programu Street Law. Důraz kla-
deme na reflexi učitelských zkušeností – v osobních rozhovorech či reflexním 
deníku, který si studenti v rámci praxe vedou.
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2 Kurzy spotřebitelské gramotnosti

Fakultní předmět Kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) vznikl díky 
spolupráci Právnické fakulty UK se spotřebitelskou organizací dTest, a to 
v akademickém roce 2014/2015.

Cílem bylo vytvořit kurz, kde by studenti právnické fakulty mohli získat nejen 
dovednosti související s prezentováním práva laikům, jako je tomu například 
v předmětu Právní praxe na středních školách, ale i hlubší znalosti konkrétní 
problematiky, a to spotřebitelského práva.

Spolupráce se společností dTest byla v tomto ohledu klíčová, neboť dTest 
poskytl seznam příkladů, které nejčastěji řeší jejich spotřebitelská poradna. 
Pro předmět jsme připravili skriptum s názvem Reader pro výuku předmětu 
Odborná praxe – kurzy spotřebitelské gramotnosti.

Kurz je vyučován blokově. Model výuky je složený ze dvou vědomostních 
bloků zaměřených na spotřebitelské právo a dvou didaktických bloků, kde 
se studenti dozví, jak o právu mluvit se studenty středních škol, aby to bylo 
poučné a zároveň zábavné.

Nabyté informace pak studenti testují na tzv. minihodině, hodině vyučované 
nanečisto, kterou absolvují ještě předtím, než vyrazí na praxe. Zde si vy-
zkouší připravené aktivity před svými spolužáky a dostanou od nich i lektorů 
zpětnou vazbu. Následně studenti ve dvojicích či sami vyráží na praxe na 
střední školy, kde odučí nejméně osm vyučovacích hodin.

Po celou dobu praxí si vedou reflexní deník, do kterého si zapisují své zku-
šenosti a dojmy z jednotlivých hodin, aby mohli sami zhodnotit svůj výkon 
a možné příčiny úspěchů či neúspěchů. Na jeho základě pak diskutují o pří-
nosu kurzu s ostatními studenty i lektory na reflexním setkání na konci 
semestru.
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Výuka právní didaktiky na pedagogické fakultě

Od akademického roku 2013/2014 vedeme kurz právní didaktiky pro stu-
denty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jedná se v naprosté většině 
o studenty posledního ročníku, kteří už mají sami zkušenosti s výukou z po-
vinných praxí. I přesto odchází z našeho kurzu v naprosté většině případů 
nadšení. Vnímají, že jim pomohl se stát lepšími učiteli, a to nejen práva, ale 
i ostatních předmětů, neboť způsoby, jak dobře učit právo, mohou snadno 
uplatnit také jinde.

Obsah výuky se odvíjí od aktuálního složení studentů a toho, jakou mají praxi 
či zkušenost. Nejprve zmapujeme, co chtějí v kurzu zažít, čeho se na výuce 
nejvíce bojí a na čem by chtěli pracovat. Následně diskutujeme o ideálním 
absolventovi právního kurzu i o tom, jaké zdroje, aktivity a metody výuky by 
mohli používat. Studenti chystají vlastní miniprezentace a účastní se simulo-
vaného soudu.

V semináři vznikla celá řada ukázkových hodin, z nichž některé vyšly i tiskem 
ve sbornících Jak učit o lidských právech? a Jak učit o právech menšin? Řada 
dalších hodin je dostupná v databázi na stránkách www.streetlaw.eu.

Kurz absolvovalo za 6 let jeho existence zhruba 100 studentů, z nichž s námi 
řada posléze – již coby učitelé – spolupracovala v jiných projektech.
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Vzdělávání učitelů

V rámci Street Law dlouhodobě nabízíme podporu středoškolským učitelům, 
kteří vyučují právo. Kurzy právní didaktiky jsme začali pro učitele pořádat od 
roku 2014 v návaznosti na semináře pro Centrum občanského vzdělává-
ní i vzdělávací agenturu e-pedagog.cz. V dalších letech jsme začali nabízet 
i akreditované kurzy práva veřejného a práva soukromého.

Naše dosavadní spolupráce s učiteli vyvrcholila v projektu Vzdělanější učitelé 
pro vzdělanější společnost, který probíhal od října 2017 do července 2019 
a pomohl nám naši činnost posunout na další úroveň. Cílem projektu bylo 
nejen předat středoškolským učitelům aktuální, vhodně vybrané a zajímavě 
podané odborné informace, ale také soubor moderních metod výuky, spe-
ciálně vymyšlených či upravených pro výuku základů práva a hodnotového 
systému moderní evropské demokratické společnosti.

V rámci tohoto projektu jsme přispívali ke zvýšení odbornosti učitelů střed-
ních škol v Praze. Nabízeli jsme jim semináře právní didaktiky, základů 
lidských práv a soukromého a veřejného práva. Chystali jsme pro jejich třídy 
simulované soudy, poskytovali jim odborné knihy a zákony pro inovativní 
a atraktivnější výuku. Oni s námi pak sdíleli své zkušenosti s učením. S řa-
dou z nich jsme společnými silami vytvořili sborník ukázkových hodin, který 
obsahuje 16 lekcí, které stačí vytisknout, pročíst si plán hodiny s fakty pro 
učitele a podle instrukcí jít učit.

Celkově našimi kurzy prošlo více než 150 učitelů.
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Návštěvy soudů

Návštěvy soudů jsme začali nabízet v roce 2015. Cílem bylo usnadnit uči-
telům přístup k soudům. Ze strany učitelů je obecně o návštěvy soudních 
jednání velký zájem, avšak často nevědí, na koho se u soudu obrátit, a proto 
nakonec od realizování návštěvy upustí. V současnosti s námi spolupracuje 
více než dvacet pražských soudců, kteří jsou ochotni a připraveni přivítat 
studenty ve svých jednacích síních a případně s nimi před či po jednání uspo-
řádat krátkou besedu.

Tento projekt je založen na sdílení kontaktů mezi soudci a učiteli základních 
a středních škol. Návštěvy skutečných soudních jednání považujeme za velmi 
přínosné pro zvyšování právní gramotnosti studentů.

Naše spolupráce spočívá v tom, že se na nás učitelé obrací s (více či méně 
konkrétní) poptávkou po návštěvě soudního jednání. My učitelům podle jejich 
místní preference zprostředkujeme kontakt na některého z ochotných soud-
ců. Sami se pak následně dohodnou na podrobnostech návštěvy. V budoucnu 
plánujeme navázat spolupráci se Soudcovskou unií ČR, od které si slibujeme 
získání většího množství kontaktů, a to zejména mimo hlavní město.
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Simulované soudy pro střední školy

Simulované soudy pro studenty středních škol patří mezi klíčové činnosti 
Street Law. Jedná se o projekt, který je velmi oblíbený jak mezi studenty 
středních škol a jejich učiteli, tak mezi studenty právnické fakulty. Středo-
školští studenti si ze simulovaných soudů odnášejí nejen celou řadu práv-
ních znalostí, ale také se zlepšují ve svých dovednostech, zejména v ústním 
projevu.

Se simulovanými soudy jsme začali v roce 2010, tj. hned druhý semestr fun-
gování Street Law na fakultě. Postupně jsme získávali zkušenosti, které jsme 
nejdříve shrnuli v roce 2013 v tomu věnované kapitole publikace Street Law 
aneb Jak učit právo na středních školách. Následující rok jsme vydali praktic-
kého průvodce Moot Court ve výuce práva: praktický průvodce přípravou a or-
ganizací simulovaných soudů nejen na středních školách. V tomto průvodci jsou 
kompletně zpracované případy pro simulované soudy včetně jednotlivých rolí 
a zároveň metodika pro učitele, jak simulovaný soud vést.

Simulované soudy pořádáme nejčastěji na právnické fakultě v simulované 
soudní síni. Středoškoláci tak mají možnost sehrát si soudní jednání v míst-
nosti, která odpovídá skutečné jednací síni, a využít při jednání i taláry. Pokud 
je to v časových možnostech našich lektorů a škol, pořádáme před simulo-
vaným soudem ještě tzv. přípravný seminář, kde lektor studenty na soud 
připravuje, přiděluje role a podobně.

Za dobu našeho působení jsme uspořádali přes 150 simulovaných soudů. 
Připravujeme i nové případy. Snažíme se jejich nabídku rozšiřovat zejména 
proto, že se k nám někteří studenti vracejí i několikrát.
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Street Law Moot Court Competition

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž určená středoškolským 
studentům, kteří se pod vedením svých koučů (studentů právnických fakult) 
účastní simulovaného soudního jednání v případu porušování lidských práv 
před Evropským soudem pro lidská práva.

Soutěž v roce 2013 založili a každoročně pořádají studenti a absolventi 
olomouckého programu Street Law. Pražský Street Law program do ní vyslal 
své zástupce poprvé v roce 2016 a od té doby neustále roste počet zapoje-
ných středních škol i právnických fakult. V akademickém roce 2018/2019 se 
poprvé zúčastnila i Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, čímž 
došlo k zapojení všech právnických fakult na území České republiky.

Samotnou soutěž zahajuje bloková výuka, která soutěžícím poskytne zá-
kladní přehled o právní úpravě a návod na psaní písemného podání. Studenti 
následně pod vedením svých koučů na sepsání podání pracují zhruba dva 
měsíce. Poté mají měsíc na přípravu na ústní fakultní kolo před odbornou 
porotou. Následuje česko-slovenské finále na Právnické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Největší přínos akce spočívá v propojení středoškolských a vysokoškolských 
studentů. Opakovaně se ukázalo, že tato spolupráce přináší benefity oběma 
skupinám – studenti středních škol získávají vhled do fungování právního 
systému a účast v soutěži jim může pomoci v rozhodování, jakou vysokou 
školu si zvolit. Studenti vysokých škol si zase vyzkouší aplikaci teoretických 
poznatků, které nabývají během svého studia práva.
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Projekty pro sociálně znevýhodněné

Jedná se o sérii jednotlivých projektů, které vznikají ve spolupráci s různými 
organizacemi podporujícími sociálně znevýhodněné lidi, především děti.

První projekt začal v létě roku 2015, kdy se 9 členů zapojených do programu 
Street Law poprvé vydalo na dětský tábor romského pěveckého sboru Čha-
vorenge do slovenského Bardějova. Zde jsme pro více než 40 dětí a dospíva-
jících uspořádali sérii workshopů základní právní gramotnosti. Workshopy, 
které jsme pro Čhavorenge i v následujících letech připravovali, se zaměřují 
na praktické řešení každodenních situací týkajících se například spotřebitel-
ského práva, nájmu bytu nebo třeba komunální politiky.

Na jaře 2016 jsme také navázali spolupráci s dětským domovem v Dolních 
Počernicích a uspořádali jsme dva víkendové workshopy. Jeden z nich byl ur-
čen téměř dospělým a zaměřil se především na praktické řešení situací, které 
je v životě čekají, druhý byl určen mladším dětem a týkal se základů práva.

V rámci spolupráce s neziskovými organizacemi jsme uspořádali také několik 
jednorázových workshopů „na klíč“. Například v dubnu 2017 se na právnické 
fakultě konal workshop pro návštěvníky nízkoprahových klubů MIXér a Nový 
svět z Ústí nad Labem a okolí. V létě téhož roku jsme realizovali workshopy 
pro účastníky dětského tábora pořádaného organizací Člověk v tísni. V pro-
sinci 2017 za námi z Tábora na právnickou fakultu přijeli klienti nízkopraho-
vého centra Cheiron T a absolvovali s námi odpolední právní program.
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Vzdělávání vězňů

V roce 2017 jsme zahájili spolupráci s Vazební věznicí Praha-Pankrác nad 
výukovým programem pro tamní odsouzené. Semináře se konají v prosto-
rách věznice a je pro ně vždy vybráno dvacet odsouzených, kteří mají o výuku 
zájem. Záměrně jsou vybíráni odsouzení, kteří mají v příštích šesti měsících 
ukončit výkon trestu odnětí svobody a připravují se tak na život mimo vězni-
ci. Díky ochotě a zájmu vězeňských sociálních pracovníků se konají semináře 
každý rok.

Semináře jsou orientovány zejména na dluhovou problematiku, jelikož 
většina odsouzených má s dluhy problémy. Z konkrétních právních otázek 
se věnujeme především exekucím a oddlužení. Semináře mají za cíl předat 
odsouzeným praktické informace. Jsou koncipovány s ohledem na specifické 
situace, do kterých se odsouzení dostávají. Na základě poptávky odsouze-
ných jsme letos přidali nově i téma sociálního zabezpečení.

Stejně významný je pak přínos seminářů pro studenty právnické fakulty, kteří 
odsouzené učí. Díky seminářům pro odsouzené si výrazně zlepšují své pe-
dagogické schopnosti a jsou nuceni do hloubky porozumět vyučované právní 
problematice, což přispívá k jejich vlastnímu vzdělávání v oboru.
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Kurzy pro veřejnost

Semináře pro širokou veřejnost patří k pražskému Street Law takřka po celou 
dobu jeho existence. V roce 2013 jsme zahájili spolupráci se spolkem LOVI, 
který se zaměřuje na ochranu práv spotřebitelů a seniorů, a od té doby jsme 
společně uspořádali desítky přednášek pro stovky seniorů. Semináře pro 
seniory jsou tematicky zaměřeny na oblasti, které seniory nejvíce zajímají: 
právo dědické, spotřebitelské, nájemní, sousedské, zdravotnické či právo na 
ochranu soukromí.

Od roku 2016 spolupracujeme také se Vzdělávacím institutem Středočeské-
ho kraje. V rámci jeho Akademie třetího věku jsme připravili pětidílný vzdělá-
vací cyklus zaměřený na soukromé právo, se kterým jsme navštívili vybraná 
města ve středních Čechách (Nymburk, Příbram, Rakovník). Další spolupráce 
probíhá u kurzů profesní kvalifikace pro budoucí chůvy.

Vedle aktivit pro seniory jsme ve spolupráci se spolkem LOVI připravili také 
dvanáctidílný cyklus workshopů pro základní školy, který pořádáme třetím 
rokem na Základní škole Praha-Suchdol a Praha-Lysolaje. Jednotlivé semi-
náře jsou zaměřené na právní vztahy, se kterými se setkávají žáci devátých 
tříd (uzavírání smluv, bezpečnost na internetu, základy práva pracovního 
a spotřebitelského), každý cyklus je zakončen návštěvou reálného soudního 
jednání a uspořádáním soudu simulovaného.

Do budoucna plánujeme doplňovat naši nabídku přednášek pro seniory a zá-
roveň neustále oslovujeme další organizace, kterým naše besedy nabízíme. 
Rádi bychom také rozšířili počet základních škol, na kterých působíme.
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Jednorázové akce

Street Law na Noci fakulty: Street Law připravilo do 
programu Noc fakulty 2018 ukázku simulovaného 
soudního jednání s účastníky fakultní Univerzity třetí-
ho věku, kteří vystoupili jako soudci, právní zástupci či 
svědci ve fakultní soudní síni. Celorepublikově unikátní 
simulovaný soud sklidil u diváků velké uznání a pot-
lesk.

Street Law Ježíškova vnoučata: Street Law se také 
zapojilo do projektu Českého rozhlasu Ježíškova 
vnoučata, v rámci kterého pomáhají lidé napříč celou 
republikou osamělým seniorům v domovech důchod-
ců. Vybrali jsme si paní Miluši z Domova důchodců 
v Lamperticích v Krkonoších, kterou jsme obdarovali 
plyšovou terapeutickou kočkou.

Seminář pro Asociaci učitelů občanské výchovy 
a společenských věd: V roce 2019 jsme na letní škole 
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských 
věd uspořádali seminář o mediálním právu a ochraně 
osobnosti a k tomu připravili čtyři ukázkové lekce.

Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních re-
žimů: V roce 2017 jsme ve spolupráci s ústavem při-
pravili interaktivní učební materiál k případu Jazzové 
sekce, který klade důraz na práci s dobovými materi-
ály. Tento materiál jsme poté prezentovali na setkání 
pamětníků k 30. výročí tohoto procesu v prostorách 
Poslanecké sněmovny PČR. Materiál je k dispozici na 
webových stránkách ústavu.

Olympiáda lidských práv: Street Law se také dvakrát 
jako host zúčastnilo finále Olympiády lidských práv 
(v prosinci 2017 a 2018), celostátní soutěže, jejímž 
cílem je zvyšovat právní gramotnost a podporovat 
ochranu lidských práv. Pro středoškolské účastní-
ky soutěže jsme připravili aktivity, které tvořily část 
doplňkového programu soutěže. Pro středoškolské 
učitele pak byla zajištěna ukázka Street Law aktivit 
mimo jiné i formou simulace.

Krátce po vzniku programu Street Law se jsme se začali zapojovat, zpravidla 
z iniciativy jednotlivců, do nejrůznějších jednorázových aktivit. Z počátku nespo-
jovala tyto semináře ucelená myšlenka. Spíše jsme se snažili o získání zkušenos-
tí a zjišťovali jsme, kde je třeba pomoci a jakým odvětvím se věnovat. Projekty 
postupně krystalizovaly a rozšiřovaly se, především v návaznosti na aktuální 
poptávku. Z některých se staly projekty dlouhodobé, na jiné jsme už nenavázali. 
Nad rámec všech ostatních aktivit pořádáme nicméně čas od času jednorázové 
akce i nadále. Vyjmenovat zde všechny je nad naše možnosti, představujeme 
tedy alespoň ty hlavní z posledních let.
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Materiály — sborníky, databáze, skripta

Myšlenka podporovat středoškolské učitele, a to i nepřímo na dálku, se zrodila někdy v roce 2012. Chtěli jsme 
především pomoci méně i více zkušeným učitelům učit co nejlépe. Prvním krokem bylo napsání skript a příprava 
různých vzdělávacích materiálů. Našim cílem je publikovat kvalitní, interaktivní a aktuální materiály pro výuku 
práva. Od roku 2015 funguje na našem webu www.streetlaw.eu otevřená databáze ukázkových hodin, ve které 
je v současnosti 35 takových lekcí.

Snažíme se alespoň takto na dálku být přítomní i v těch hodinách, kde nemůžeme být fyzicky. Těší nás, že nás 
učitelé stále častěji berou jako spolehlivý a dobře didakticky zpracovaný zdroj pro výuku práva a případně i poli-
tologie.

Během první dekády našeho fungování jsme připravili zejména následující materiály pro výuku práva:

• URBAN, Michal a kol. Street Law aneb Jak učit právo na střed-
ních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních 
školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2013, 169 s.

• URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš (eds.). Jak učit o lidských 
právech? Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2013, 90 s. – sborník ukázkových hodin

• Občanská výchova 8 pro ZŠ a VG. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 
2013, 96 s.

• Občanská výchova 8 pro ZŠ a VG příručka pro učitele. Plzeň: 
Fraus, 2013, 115 s.

• Občanská výchova 9.ročník – nová generace. Plzeň: Fraus, 
2014, 154 s.

• Občanská výchova 9.ročník – nová generace. Příručka učitele. 
Plzeň: Fraus, 2014, 154 s.

• URBAN, Michal a kol. Moot Court ve výuce práva: praktický 
průvodce přípravou a organizací simulovaných soudů nejen 
na středních školách. Praha: Eliška Kosová, MAKE*detail ve 
spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 
2014, 216 s.

• URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš (eds.). Jak učit o právech 
menšin? Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2015, 82 s. – sborník ukázkových hodin

• DRASLAROVÁ, Hana; FRIEDEL, Tomáš; URBAN, Michal a kol. 
(eds.) Jak učit o právu? Praha: Univerzita Karlova, Právnická 
fakulta, 2019, 102 s.
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Street Law tým

Jen málokterý ze současných 
i bývalých přibližně 70 členů 
našeho týmu pamatuje úplné 
začátky fungování týmu jako 
takového. Zpočátku se jednalo 
spíše o spolupráci jednotlivců 
na dílčích projektech a příleži-
tostné nepravidelné schůzky či 
strategická plánování.

Skutečně pravidelně jsme 
se začali vídat až po létě 
2015, tedy po Street Law 
workshopech pro Čhavorenge na Slovensku. Od té doby se během semestru vídáme každý měsíc na týmové 
schůzce. Ty se konaly nejdříve na právnické fakultě, postupně se však přesunuly mimo fakultu a v současnos-
ti nás nejčastěji hostí prostory Skautského institutu. V prosinci klasickou schůzku nahrazuje vánoční večírek, 
v červnu pak závěrečné neformální předprázdninové setkání. Pravidelné schůzky jsou příležitostí pro setkání 
celého týmu. V rámci setkání se bavíme o jednotlivých projektech, nabízíme různé možnosti zapojení a plánuje-
me další kroky. Nad rámec schůzek se uskutečnilo také několik strategických plánování.

S rozrůstajícím se týmem i množstvím pořádaných akcí nebylo praktické nadále všechny provozní záležitos-
ti řešit na běžných schůzkách. Od podzimu roku 2017 se tak vedoucí jednotlivých projektů pravidelně schází 
zvlášť na schůzkách tzv. rady Street Law. Zde se v zájmu efektivnějšího fungování celého programu Street Law 
probírají ty provozní záležitosti týmu a projektů, které by se ve velkém počtu řešily jen obtížně.

Street Law není jen o práci, ale také o radosti a zábavě, proto jsme společně absolvovali již řadu teambuildingů. 
Tradičně spolu jezdíme každý rok v únoru do Jizerských hor, v létě pak vyrážíme na letní teambuilding na místa 
po celé České republice, byli jsme v Modleticích, Českém ráji či Rumburku. Také spolu rádi vyrazíme na různé 
kulturní akce jako je Jeden svět, koncerty Čhavorenge a další. Vedle toho, že nás společně strávený čas baví, po-
važujeme ho za důležitý pro zdravé a harmonické fungování týmu a společné plánování projektů v rámci pestré 
činnosti Street Law.
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