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K A T E Ř I N A  F I L I P O V Á
F O T O :  L u K Á š  B í B A

Budoucí právníci 
naučí žáky právo lépe 
než učitelé

naše téma
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Ačkoliv vzdělávací plány ministerstva 
počítají s právem už na základní a střední 
škole, úroveň jeho výuky není valná. Pro 
učitele je složité a vítají každou spolupráci 
s odborníky. Třeba jako projekt Street Law, 
kdy do škol chodí učit studenti práv. 

Na židlích v kruhu uprostřed nevel-
ké třídy ZŠ Nemilany u Olomouce 
sedí přes dvacet šesťáků. Čekají 
na svou hodinu občanské výchovy. 
Místo učitelky ale přichází před ta-
buli dvojice mladých studentů práv, 
kteří tu v rámci projektu Street Law 
vyučují právní témata. 

Dneska bude opakování. V před-
chozích hodinách se probírala zá-
kladní práva, práva dětí a diskrimi-
nace. Studenti v roli učitelů se žáků 
ptají, jestli si vzpomenou na ně-
které právo či svobodu. Ve třídě se 
okamžitě objeví les rukou, každý 
chce odpovědět. Po chvíli se žáci 
vrací na svá místa do lavic. Bude se 
psát test. „Ach jooo,“ zazní sborově 
ze třídy. 

Právo má své místo  
i na základce
Nápad posílat budoucí právníky 
vyučovat do škol se zrodil v Ame-
rice a několik let už ho realizují 
i české právnické fakulty. „Jsem 
opravdu ráda, že jsem do toho šla. 
Podařilo se mi oprostit od právní-
ho jazyka a složitých pojmů, které 
běžně používáme. Snažíme se právo 
vysvětlit dětem, tedy někomu, kdo je 
menší a mladší, takže musíme mluvit 
jednoduše, aby nás pochopili,“ říká 
studentka Jesika Schneiderková.

I učitelé si spolupráci s právnic-
kou fakultou pochvalují. „Neumím 
v právu odpovědět na všechny 
dotazy a v žádném případě nejsem 
v tomto oboru tzv. pevný. Proto je 
úžasná možnost, že sem na pár ho-
din přijdou odborníci, kteří dokážou 
vše srozumitelně vysvětlit,“ říká 
olomoucký učitel Jiří Vymětal. 

Hodinám prý také prospívá, 
že jsou studenti žákům věkově 
blíž, a ti jsou tím pádem v diskusi 
otevřenější. „Právníci mají hodinu 
promyšlenou, kreativní a opravdu 

interaktivní. Bohužel musím přiznat, 
že se studenty pedagogických fakult 
zdaleka tak dobrou zkušenost 
nemám,“ říká Vymětal. To potvr-
zuje hned druhá dvojice studen-
tek při výuce v 7. B. Na programu 
hodiny jsou dnes volby, ale také 
právo na informace a právo petiční. 
Trochu škodolibě čekám, že se třída 
bude při složitém výkladu nudit.

Plenta z mapy světa
Dívky mě ale rychle vyvedou 
z omylu. Žákům rozdávají fiktivní 
občanské průkazy. Musí přijít na to, 
že jsou po platnosti, a proto s nimi 
nemohou k volbám. Baví se o tom, 
jak by se situace musela vyřešit, 
a potom už chodí žáci s lístky volit 
za improvizovanou plentu, kterou 
„učitelky“ vytvořily z mapy světa. 

Dobře se dívky vypořádají i s prá-
vem na informace a peticí, kdy 
hrají hru ve stylu „škatule, škatule, 
hejbejte se“. Každý se musí posta-
vit na správný pojem. Navzdory 
tomu, že třída je plná pubertálních 
sedmáků, to vypadá, že žáky jinak 
nestravitelné téma baví. „Je to pro 
nás určitě záživnější než jen dikto-
vání do sešitu. Právníci používají 
příklady a říkají nám to svými slovy, 
takže to chápu lépe,“ hodnotí jedna 
z žaček sedmé třídy. 

Třídní Vymětal vidí přínosy i pro 
přednášející. „I pro ně je velké plus 
vyzkoušet si komunikaci s různými 
lidmi s různým zázemím a světoná-
zorem. Navíc se musí umět vyjádřit 
jednoduše, umět zodpovídat všechny 
typy dotazů a zorganizovat i dva-
cetičlenný kolektiv. Tím zjistí, jaká 
jsou vlastně autorita a co jako osob-
nost vyzařují,“ dodává. 

Učitelé právu nerozumí
Takové štěstí, že by jim o právu 
přednášeli přímo budoucí právníci, 

Studenti před tabulí. Díky projektu 
Street Law vyučují právní témata v hodinách 
společenských věd místo učitelů studenti 
práv. Obě strany si projekt pochvalují. 
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má v Česku jen hrstka žáků. Od-
borníci i absolventi základních škol 
se shodují, že na výuce občanské 
výchovy by školy měly zapracovat, 
neboť se často bere jen jako odde-
chový předmět. Sami učitelé při-
znávají, že zrovna právo se v rámci 
témat dost odbývá. „Učitelé se toho 
obávají, protože tomu nerozumí. 
Raději si z té široké škály vyberou 
něco, co je jim blízké. Já konkrétně 
se orientuji na estetickou výchovu, 
která do občanky také patří. Právní 
témata bych odučil, ale jen obecně,“ 
říká Vymětal.

Studenti, kteří v rámci Street Law 
do škol chodí, se shodují, že v roz-
sahu osmi hodin si umí spolupráci 
se školami představit natrvalo. Je 
vhodné, aby do hodin běžně chodili 
učit odborníci? „Proč ne. Můj životní 
cíl je prokombinovat výuku gene-
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CO By měL O PrÁVu zNÁT žÁK zÁKLAdNí šKOLy:
◆ Znaky státu, typy a formy státu, 
státní občanství ČR

◆ Ústava ČR, složky státní moci, je-
jich orgány a instituce, obrana státu

◆ Orgány a instituce státní správy 
a samosprávy, jejich úkoly

◆ Principy demokracie

◆ Základní lidská práva, práva dítěte, 
jejich ochrana, poškozování lidských 
práv, šikana, diskriminace

◆ Význam a funkce právního řádu, 
orgány právní ochrany občanů, 
soustava soudů

◆ Právní norma, předpis, publiková-
ní právních předpisů

◆ Druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní 
postižitelnost, porušování předpisů 
v silničním provozu, porušování práv 
k duševnímu vlastnictví

Zdroj: Povinný rámcový vzdělávací program MŠMT

račně a zapojení studentů nejen 
právnické fakulty je skvělá cesta, 
jak toho dosáhnout. Stejně tak si 
umím představit spolupráci s odbor-
níky v důchodu. Myslím, že by nám 
to jako společnosti velmi pomohlo,“ 
uzavírá Vymětal. 

Gymnazisté vědí
Podobná třída jako v Olomouci, jen 
chybí uspořádání židlí do kruhu. 
V lavicích navíc nesedí šesťáci, 
nýbrž studenti pražského Gymnázia 
Jana Keplera. Před tabulí přitom 
opět stojí studenti práv, tentokrát 
z pražské právnické fakulty. Tady 
se už žádné hry nehrají, celá hodina 
však probíhá formou diskuse. „Dle 
mého studenti reagují na způ-
sob vedení výuky. My jsme žádné 
interaktivní hodiny neměli, naopak 
probíhaly formou čistého výkladu. 

Přitom jen chrlit fakta je způsob, jak 
ten předmět zabít,“ říká student Jan 
Ilek. Do projektu Street Law se za-
pojil, protože by ho možná kariéra 
učitele v budoucnu lákala.

Úroveň znalostí studentů je pře-
kvapivá. Vědí, že krádež je trestná 
až od pěti tisíc korun, sypou rozdíly 
mezi trestným činem a přestupkem 
a umí nadefinovat svéprávnost. 
Současně je ale nutné vzít v po-
taz, že se nacházíme na jednom 
z nejprestižnějších gymnázií v zemi. 
„Tady mají ohromné štěstí, že zde 
učí pan profesor Urban. To je práv-
ník z povolání, takže to naučí nejlé-
pe. My jsme měli profesorku, která 
sice vystudovala ZSV, ale nedokáza-
la a ani nemohla právo dostatečně 
podat,“ říká druhý z dvojice studen-
tů práv Jaroslav Denemark.

Sám Michal Urban, který kro-
mě gymnázia vyučuje i přímo 
na pražské právnické fakultě, říká, 
že pokud právo učí právník, který 
si osvojil základy jeho didaktiky, 
je to ideální, ale cesta ke zlepšení 
systému vede jedině přes učite-
le. „V přípravě na pedagogických 
fakultách vidím obrovský dluh. 
Výuka práva tam často probíhá ještě 
klasickými metodami, místo aby si 
studenti už při studiu osvojovali i zá-
klady didaktiky oboru – interaktivní 
metody, diskuze a simulované soudy. 
Proto na právnické fakultě spouští-
me kurzy pro středoškolské učitele, 
ve kterých vyučujeme nejen právo, 
ale i konkrétní způsoby jeho výuky,“ 
popisuje praxi. 

Podle Urbana berou studenti 
práv výuku na školách jako vítanou 
změnu, nicméně kariérních práv-
níků, kteří by učili, bude v praxi 
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minimum. „Těší mne, když do hodin 
přichází odborníci z praxe, je to skvě-
lé zpestření výuky, ale zásadní dopad 
na změnu systému vidím v práci 
s učiteli,“ dodává.

Je nutné zvýšit prestiž ZSV
Odborníci se shodují, že úloha 
vyučujícího základů společenských 
věd, podobně jako občanské výcho-
vy, není lehká. Předmět kombinuje 
asi osm samostatných věd, které 
není v lidských silách kompletně 
obsáhnout. „Já to dělám tak, že 
si z práva vybírám to, co je blízké 
filozofii, kterou jsem vystudoval. 
Projekt, kdy sem chodí studenti, 
hodnotím pozitivně. Mají konkrétní 
znalosti a umějí předat informace 
fundovaně na rozdíl ode mě, protože 
moje znalosti jsou v tomto povrch-
ní,“ říká učitel Jan Kolář.

Podobně jako na základních 
školách i na gymnáziích platí 
často společenské vědy za nepříliš 
důležité. „U matematiky a češtiny 
přijde každému nesmyslné dát 
je na osmou hodinu v rozvrhu, 
ale u ZSV se to běžně děje. Jistý 
předsudek vůči tomuto předmětu 
určitě existuje. Přitom si myslím, 
že je daleko těžší učit ho kvalitně, 
než být dobrým učitelem jedné své 
disciplíny, ať už je to matematika 
nebo angličtina, kterou jsem před 
lety také učil,“ říká Urban.

Učitelé se také shodují, že hodi-
nová dotace společenských věd je 
nastavená nespravedlivě, některé 
školy mají jen jednu hodinu týdně. 
Prospělo by podle nich také dělení 
žáků do skupin, jak je to běžné 
například u jazyků, laboratorních 
cvičení nebo i tělocviku. „Je nutné 

1 Budoucí právníci 
mají o právu lepší 
znalosti než učitelé. 
2 Věková blízkost 
přednášejících 
prospívá diskusi. 
3 Školy také využívají 
pro žáky možnost 
vyzkoušet si simulo-
vaný soud na Práv-
nické fakultě UK. 
4 Žáci gymnázia 
Na Vítězné pláni si 
zkouší role soudclů, 
advokátů, žalobců 
i žalovaných.
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podporovat prestiž tohoto oboru. 
Mnohdy panuje přesvědčení, že to 
může učit kdokoliv, protože to je 
takové povídání si o světě kolem 
nás. Tak to ale vůbec není,“ dodává 
Urban. 

Právo jako  
samostatný předmět? 
Častým řešením náročnosti výuky 
společenských věd je vyšší speci-
alizace učitelů. Ti pak učí jen v té 
třídě, kde se zrovna probírá „jejich“ 
téma. Žáci tak mají jednoho učitele 
na psychologii, jiného na sociologii 
a jiného třeba na ekonomii. „Speci-
alizaci spíše vítám, ale není dobré, 
aby se třídě učitel měnil každý rok. 
Vztah mezi studenty a učitelem je 
také důležitý,“ říká Urban.

Někteří by dokonce uvítali, kdyby 
se právo na gymnáziích vyčlenilo 
úplně do samostatného předmětu. 
„Bylo by určitě dobré mít třeba dva 
roky dvě hodiny týdně jen právo. 
Některé školy to dokonce ve for-
mě seminářů už mají a studenti 
pak mohou z takového předmětu 
i maturovat. Například s ekonomií 
je to docela běžné,“ popisuje Michal 
Urban. 

Nezačali by se pak ale ozývat 
kolegové na psychologii či soci-
ologii se stejným požadavkem? 
„Je otázka, proč zrovna zeměpis 
je samostatný předmět a biologie 
a chemie se neučí dohromady. Jejich 
vyučující vám sice dokážou odů-
vodnit, proč mají být samostatně, 
ale to já přeci také dovedu vysvětlit 
o právu,“ tvrdí Urban. Ministerstvo 
školství ale s vyčleněním práva 
do samostatného povinného před-
mětu nepočítá. �

CO By měL O PrÁVu zNÁT žÁK gymNÁzIA:
◆ Rozlišení fyzické a právnické 
osoby

◆ Podmínky vzniku a zániku vlast-
nictví, pracovního poměru a manžel-
ství, včetně práv a povinností jejich 
účastníků

◆ Co se řeší v občanském soudním 
řízení a co v trestním řízení

◆ Rozdíl mezi trestným činem a pře-
stupkem, podmínky trestní postiži-
telnosti občanů 

◆ Pojmy právní subjektivita, své-
právnost

◆ Uspořádání právního řádu ČR, 
systém právních odvětví, druhy 
právních norem

◆ Smlouvy, jejich význam a obsah, 
všeobecné podmínky smluv

◆ Účel a průběh občanského soud-
ního řízení

Zdroj: Povinný rámcový 
vzdělávací program MŠMT


