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MOŽNOSTI STREET LAW A TŘETÍ ROLE UNIVERZIT 

Marek Zima 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 

Abstract: Street Law is not an unknown term for Czech and Slovak law 

schools and it appears at many of them in some way. At the majority of them, 

however, Street Law remains to be present only in the classical form – teaching 

law at elementary schools or high schools. This paper describes a 

development of Street Law at the Prague’s Law School with special accent on 

the activities rising from and relating to classical Street Law. These extra 

activities are then connected with the social responsibility of universities, which 

is an important value for majority of clinical education methods. 

Abstrakt: Street Law není na českých a slovenských právnických fakultách 

neznámým pojmem a v nějaké podobě se objevuje na mnoha univerzitách. Na 

většině z nich ovšem zůstává v klasické podobě – učení práva na středních 

nebo základních školách. Tento příspěvek popisuje vývoj tohoto předmětu na 

pražské právnické fakultě a klade důraz na aktivity ze Street Law vycházející a 

na něj navazující. Tyto nadstavbové aktivity pak spojuje se společenskou 

odpovědností univerzit, což je důležitá hodnota u většiny klinických metod 

vzdělávání. 

Key words: Street Law, clinical education, social responsibility, third role, third 

mission, third stream activities 

Klíčová slova: Street Law, klinické vzdělávání, společenská odpovědnost, třetí 

role univerzit 

 

ÚVOD 

Projekt Street Law,
245

 právní klinika zaměřená na zvyšování právní 

gramotnosti, je ve světě etablovanou formou klinického vzdělávání. V České 

republice se projekt objevil na konci devadesátých let, ale naplno začal běžet 

až relativně nedávno (viz dále). Pozitivní zprávou je, že za tuto relativně 

                                                           
245

 Někdy se lze setkat s označením „Klinika právní gramotnosti”, máme ale za to, 
že označení „Street Law” je i přes svou jistou neformálnost již zažitý a obecně 
přijatým pojmem. V článku tedy používáme toto označení. 
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krátkou dobu fungování se projekt Street Law v České republice dále rozvíjel 

a navázal na sebe další aktivity a projekty. 

Účelem tohoto příspěvku je zmapovat vývoj projektu Street Law na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen též PF UK) a na tomto 

vývoji ilustrovat, jaké možnosti výuka Street Law nabízí. Nejprve se krátce 

seznámíme s projektem Street Law, jeho historií, účelem a výhodami. Poté se 

podíváme na vývoj tohoto projektu na pražské právnické fakultě s důrazem na 

nové projekty a aktivity, které se v poslední době objevily. Na závěr se 

zamyslíme nad vztahem projektu Street Law jako nástroje na zvyšování právní 

gramotnosti a třetí rolí univerzit. 

Článek si rozhodně neklade za cíl najít zaručený recept na správnou 

výuku Street Law, ani na představení jedné možné cesty, kterým by se Street 

Law mělo ubírat. Jeho ambice jsou mnohem nižší a jde spíše o příspěvek do 

diskuze o jednom z možných směrů vývoje a roli Street Law v rámci 

společenské odpovědnosti univerzit. 

 

STREET LAW 

Myšlenka propojit výuku práva na právnické fakultě s výukou na 

středních školách se poprvé objevila na Georgetown University Law Center ve 

Washingtonu v roce 1972. Od toho roku se tedy i datuje vznik projektu Street 

Law jako specifické formy klinického vzdělávání.246
 

Za svoji více než čtyřicetiletou historii se projekt Street Law rozrostl na 

mnoho dalších škol a do mnoha dalších zemí. Na počátku našeho tisíciletí tak 

bylo možné najít určitou formu Street Law v 75 zemích světa. 247
 V České 

republice se projekt objevil poprvé v roce 1998, a to díky obecně prospěšné 

společnosti Partners Czech, která proškolila řadu učitelů a studentů a roku 

2001 vydala učebnici Právo pro každý den. 248
 Organizace se pokoušela s 

pomocí fakultních spolků prosadit Street Law také na právnické fakulty, což 

                                                           
246

 PINDER, K. Street Law: Twenty-FiveYears and Counting, in: 27 Journal of Law 

& Education. 211, s. 211.  
247

 BÁRTÍKOVÁ, G. Projekt "Street Law" - "Právo na každý den",  Adam.cz [online], 

[cit. 2015-03-23]. Dostupný z WWW: <http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=184303>. 
248

 Kolektiv autorů. Právo pro každého – učebnice „Právo pro každý den – Street 

Law“, Partners Czech, Praha 2001. 
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ovšem nejprve vedlo jen ke krátkodobému úspěchu, protože jednotlivé 

programy postupně z různých příčin zanikly. 249
 Projekt Street Law se poté 

znovuobjevil 2009 na pražské právnické fakultě a následně v roce 2011 i na 

právnické fakultě v Olomouci.  

Základem celého projektu je, jak již bylo naznačeno, že studenti 

právnických fakult vyučují základy práva. Tato výuka probíhá na základních či 

středních školách, případně v dalších institucích (vězení, nápravná zařízení pro 

mladistvé, azylové domy apod.)
250 . Hlavním cílem projektu Street Law je 

zvyšování právní gramotnosti. Nejzřetelnějším přínosem pro žáky 251
 je tedy 

znalost vybraných právních pravidel a povědomí o struktuře právního řádu 

umožňující snazší orientaci v něm. Při výuce v rámci Street Law je kladen velký 

důraz na využití interaktivních metod, takže cílem není naučit studenty co 

největší množství informací, ale rozvíjet jejich právní dovednosti a schopnost 

orientovat se v právních předpisech, rozhodnutích a jiných oficiálních 

dokumentech. Žáci se učí jak zvládat situace, ve kterých mladí lidé nejčastěji 

přichází do kontaktu s právními pravidly, což odpovídá úkolu střední školy 

rozvíjet a podporovat kompetenci žáků k řešení problémů.252
 Neméně důležitou 

součástí projektu Street Law je snaha usilovat o to, aby žáci k právu získali 

alespoň částečně pozitivní vztah. Toho by se mělo dosáhnout jednak interakcí 

s živými právníky - ať už vyučujícími studenty nebo pozvanými odborníky, 

jednak například tím, že se žáci v průběhu výuky dozvědí, v čem je právo 

                                                           
249

 URBAN, M. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských 
studentů: příklady z praxe, s. 153-156. 
250

 Když dále v textu zmiňujeme střední školy, máme tím na mysli i základní školy 
případně další instituce. 
251

 Abychom se vyvarovali zmatkům mezi studenty právnické fakulty a studenty 
základních a středních škol, budeme pro prvé používat označení „studenti“ a pro 
druhé označení „žáci“. 
252

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. [cit. 2014-01-

18]. Dostupné z WWW:<http://www.msmt.cz/file/29408/download/> a BALADA, J. a 
kol. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Dostupné z: 
<http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pd

f>. 
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chrání, komu dalšímu poskytuje ochranu, jaké důvody za právní úpravou stojí a 

v čem je užitečné právo znát.253
 

Projekt Street Law ovšem není pouze jednostranná pomoc středním 

školám s výukou práva, ale je koncipován tak, aby se na něm mnohému naučili 

i studenti práv. Student fakulty musí představit svým žákům každou oblast 

práva, kterou vyučuje, pro ně srozumitelným způsobem. To vylučuje, že by 

student zůstal při výkladu pouze v teoretické rovině, protože vysvětlení 

srozumitelné pro jeho žáky bude téměř vždy zahrnovat použití praktických 

příkladů, které ilustrují fungování daného institutu. Zároveň je samozřejmé, že 

otázky žáků budou v drtivé většině směřovat na aplikaci daných pravidel nebo 

institutů v běžném životě spíše než na teoretické nuance. Tato skutečnost vede 

v důsledku k tomu, že student je nucen přistoupit k dané materii z jiného úhlu 

pohledu, než je pro něj zpravidla během studia běžné, což vede k lepšímu 

pochopení dané látky. Druhým z velkých přínosů Street Law pro studenty je 

příležitost uvažovat o zakotvení práva a jeho jednotlivých institutů, tj. o 

hodnotách, ze kterých právo vyrůstá. Diskuze s právními laiky obecně, natož 

se středoškoláky, kteří si ke společnosti a jejím pravidlům teprve utvářejí vztah 

a rádi společenská pravidla zpochybňují, se zpravidla dřív nebo později stáčí k 

ideovému základu, na kterém je náš právní systém založen. Třetí okruh 

přínosů se již netýká znalostí, ale dovedností, které se obecně učí o poznání 

obtížněji než „uchopitelnější“ znalosti. Úspěšné zvládnutí Street Law vyžaduje, 

aby se studenti naučili dostatečně srozumitelně prezentovat své názory, 

dokázali o nich diskutovat a v případě názorového střetu je i obhájit. 

Absolvování kurzu nepochybně přispěje i ke zkvalitnění jejich rétorických 

schopností, jejichž limity si často uvědomí právě až v konfrontaci s větším 

publikem. V neposlední řadě by opakovaná aktivní přítomnost studentů práv ve 

školních hodinách měla pozitivně ovlivnit jejich sebevědomí při prezentaci – 

věc pro další profesní růst nesmírně cenná. Příprava na hodiny ve více lidech 

pak zlepšuje další “měkké” dovednosti jako je time-management, spolupráce v 

týmu apod.254
 

                                                           
253

 URBAN, M. Street Law aneb Právo pro každý den, in: KUKLÍK, J. (ed.). 
Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století, s. 65-7 
254

 Ibid. 
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Street Law na PF UK 

Na právnické fakultě v Praze existuje od roku 2009 předmět „Právní 

praxe na středních školách I.“. Po dvou letech byl tento předmět rozdělen na 

dva samostatné semestrální volitelné předměty s názvem „Právní praxe na 

středních školách I.“ a „Odborná praxe – praxe na středních školách I.“ Oba 

předměty jsou provázány a jsou tak zpravidla studenty absolvovány ve stejném 

semestru. 

Právní praxe na středních školách I je základní teoretický kurz 

ohodnocený dvěma kredity. Zde se studenti seznámí se základy didaktiky 

práva a připraví se na praxi na školách, kterou poté absolvují v rámci Odborné 

praxe. Studenti si v rámci Právní praxe vyzkouší různé interaktivní metody 

výuky, které poté mohou začlenit i do přípravy svých vlastních hodin. Zároveň 

si studenti musí připravit vlastní „minihodiny“, které pak odučí před svými 

kolegy. Semináře probíhají i během Odborné praxe a fungují jako společný 

prostor pro reflexi zkušeností studentů a diskuzi o různých přístupech k výuce. 

Odborná praxe I navazuje na Právní praxi I. a studenti za její 

absolvování dostanou čtyři kredity. V rámci předmětu se studenti ve dvojicích či 

trojicích sami zapojí do výuky práva na vybraných středních školách. Studenti 

odučí na střední škole deset vyučovacích hodin, a to zpravidla v rámci Základů 

společenských věd, případně v rámci volitelných předmětů zaměřených na 

právo. 

Na tuto základní dvojici předmětů časem navázala další úroveň, a to v 

podobě „Právní praxe na středních školách II” a „Odborné praxe - praxe na 

středních školách II”. Tyto předměty jsou určeny pro studenty, kteří chtějí 

nadále rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti. Tento 

dvojblok je v mnohem větší míře zaměřen na samostatnou práci studentů, 

neboť studenti v jeho rámci připravují celé výukové celky, které pak sami nebo 

ve dvojicích odučí. Praxe probíhá celý semestr a studenti zpravidla učí celý 

blok týkající se práva v rámci Základů společenských věd nebo vyučují vlastní 

volitelný právnický seminář. Studenti v rámci těchto předmětů musejí 

prostudovat a reflektovat příslušnou odbornou literaturu a konzultovat své lekce 

na setkáních s vyučujícím a ostatními studenty kurzu. Na závěr předmětu 
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zpravidla studenti uspořádají pro své žáky mootcourt, který se odehrává v 

soudní síni pražské právnické fakulty. 

V aktuálním školním roce255
 přibyla k výše zmíněným dvěma úrovním 

úroveň další, a to „Odborná praxe - praxe na středních školách III”. Studenti se 

v rámci tohoto předmětu zapojí do aktivit fakultního Mezioborového centra 

rozvoje právních dovedností zaměřených na zvyšování právní gramotnosti 

zejména středoškolských studentů. Studenti připravují pro středoškoláky různé 

akce, především se jedná o organizaci simulovaných soudních jednání „na 

klíč”, organizace návštěvy skutečného soudního jednání, zpracování zadaného 

tématu do podoby ukázkového plánu hodiny, interaktivní seznámení uchazečů 

o studium práv s podobou studia na pražské právnické fakultě. Díky těmto 

jednorázovým činnostem získal celý projekt Street Law mnohem širší záběr, a 

to nejen co do počtu zapojených středních škol, ale i geograficky, neboť 

zatímco na mootcourt do soudní síně právnické fakulty v Praze může přijet i 

třída z gymnázia v Krkonoších, těžko bychom mohli stejné cesty vyžadovat po 

studentech v rámci výuky deseti hodin práva.  

 

Projekty navazující na Street Law 

Během pěti let, kdy se projekt Street Law formoval do dnešní podoby 

popsané výše, vznikaly někdy jednorázové, někdy pravidelnější projekty, které 

ze Street Law vycházely. Tak například studenti přiváděli na střední školy 

odborníky z praxe a přednášky či diskuse s nimi často zpřístupnili i pro zbytek 

školy. Před volbami do Poslanecké sněmovny pak proběhl na středních 

školách cyklus debat na téma role menšin v předvolebních kampaních a jejich 

vnímání studenty. 

Společně s těmito projekty vznikala síť spolupracujících středních škol, 

stejně jako síť spolupracujících studentů právnické fakulty, kteří se do aktivit 

zapojovali pravidelně. V polovině roku 2014 se proto na schůzce pražských 

organizátorů projektu Street Law a studentů do něho zapojených rozhodlo, že 

po pěti letech zdárného fungování Street Law, je vhodné pokusit se tuto 

dynamicky rostoucí skupinu lidí a aktivit více formálně zorganizovat a že by 
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 2014/2015. 
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mimo jiné právě tyto „nadstavbové” projekty mohly být směrem, kterým by se 

pražské Street Law mohlo dále rozvíjet. Na základě této domluvy začaly pak 

vznikat nové logo a webové stránky, které by pro studenty, učitele i širší 

veřejnost lépe zpřehlednily, co vše se pod pražským Street Law skrývá a co jim 

můžeme nabídnout. 

Aktivity nad rámec klasické výuky lze rozdělit do dvou velkých skupin, a 

to dle jejich zaměření. Tak lze rozlišit aktivity zaměřené především na samotné 

žáky a aktivity zaměřené na jejich učitele. 

Do první kategorie lze zařadit již zmíněné aktivity prováděné v rámci 

Odborné praxe III a aktivity s výukou úzce související - diskuse se studenty, 

přednášky odborníků přístupné nejenom pro žáky konkrétního studenta práv, a 

v neposlední řadě i mootcourt soutěž týmů středních škol. Dále sem patří i 

nově vzniklý předmět „Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti”, který 

vznikl ve spolupráci s organizací dTest, o. p. s.,256
 a který si klade za cíl zvýšit 

mezi studenty spotřebitelskou gramotnost. V rámci tohoto předmětu studenti 

nejprve projdou teoretickou částí, ve které jsou podrobně seznámeni s 

problematikou spotřebitelského práva. Následně si nejprve společně vyzkouší 

přípravu části přednášky, kterou odprezentují a získají na ni od ostatních 

zpětnou vazbu, a obdrží vzorové materiály k přednáškám na některá témata 

týkající se spotřebitelského práva, a poté každý ze studentů odučí minimálně 

pět hodin spotřebitelského práva na středních školách. Jedná se tedy o úžeji 

zaměřenou variaci na klasické Street Law. Studenti vystřídají během své praxe 

více škol, což jim umožňuje získat cennou zkušenost s různými typy publika. 

Zároveň se jedná o jednorázovou přednášku, takže na danou střední školu 

nejsou kladeny tak vysoké nároky ohledně prostoru, který musím studentům 

právnické fakulty pro výuku poskytnout.  Výše už bylo zmíněné, že výuka jiných 

komunit než středoškoláků je pro Street Law typická, nicméně v České 

republice zatím nebyl tento rozměr Street Law v Praze nijak výrazně 

akcentován.257
 V neposlední řadě tak lze pod aktivity zaměřené na studenty 
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 https://www.dtest.cz/. 

257
 Výuku na základních školách provádí nicméně na Právnické fakultě UPOL 

v Olomouci. 
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zařadit také snahu organizátorů Street Law na pražské právnické fakultě vyjít s 

projektem mimo zdi středních škol. Tato snaha vyústila v navázání spolupráce 

s Idou Kelarovou, která ve spolupráci s občanským sdružením MIRET 258
 

pořádá letní tábory pro talentované romské děti. Cílem této spolupráce by pak 

měly být právnické semináře pořádané studenty právnické fakulty na těchto 

táborech. 

 Z aktivit zaměřených především na studenty benefitují samozřejmě i 

učitelé. Minimálně alespoň tím, že vidí nové přístupy k tomu, jak danou materii 

učit, případně čím ozvláštnit své hodiny, což oceňují zejména ve spojení 

s výukou občanského práva podle nového občanského zákoníku. Vedle toho 

ale stojí aktivity, které jsou samotné zaměřeny primárně na učitele. Členové 

pražského týmu Street Law se podíleli na reedici učebnice občanské výchovy 

pro 8. a 9. ročník pro nakladatelství Fraus (právě v těchto ročnících jsou 

zařazeny základy práva). Vedle toho postupně vzniká databáze materiálů 

vhodných k výuce, která by měla být zveřejněna na chystaných internetových 

stránkách Street Law. Učitelé na ní naleznou hotové celé hodiny na určitá 

témata, ale i jednotlivé aktivity, které mohou zařadit do svých hodin. Mimo to 

lze v databázi nalézt i audiovizuální materiály (a to jak doporučení na filmy, tak 

i odkazy na televizní pořady či krátká videa), které ilustrují určité téma, 

případně se dají použít jako základ pro diskusi s žáky. Na (budoucí) učitele je 

dále zaměřen volitelný seminář právní didaktiky na pražské pedagogické 

fakultě259, ve kterém se studenti seznámí s interaktivními metodami vhodnými k 

výuce práva. Každý rok je seminář zaměřen na jedno hlavní (typicky 

lidskoprávní) téma a studenti musí pro úspěšné absolvování tohoto předmětu 

mj. vytvořit ukázkovou hodinu věnující se danému tématu.260
 V roce 2014 také 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo pražské právnické fakultě 

akreditaci ke školení středoškolských učitelů v základech práva a metodách 

výuky.  

                                                           
258

 http://www.miret.cz/cz/default.aspx. 
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https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=efca346e1f737137d0e8b8e01f

b9186a&tid=&do=predmet&kod=ON2312028. 
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 Ve školním roce 2014/2015 je tématem islám, jeho vztah k právu a způsoby, jak 
o něm vyučovat. Výstup z prvního ročníku: Urban, M., Friedel, T. Jak učit lidská 
práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013. 
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 Mimo obě tyto kategorie je pak ještě vhodné zmínit navázání 

spolupráce s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy. Díky této spolupráci bude 

studentům právnické fakulty umožněno vystudování pedagogického minima 

zaměřeného na výuku práva, což jim umožní po vystudování právnické fakulty 

vyučovat výběrové semináře zaměřené na právo.261
 

 

Street Law a třetí role univerzit 

Tradiční role univerzity jsou dvě - výzkum a vzdělávání. K těmto 

postupně přibyla tzv. třetí role.262
 Bílá kniha terciálního vzdělávání Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy mluví o třech zásadních posláních institucí 

terciálního vzdělávání - vzdělávání, výzkumu a vývoji a tzv. třetí roli (tj. službě 

společnosti v obecnějším pojetí). 263
 Definice toho, co přesně je třetí role 

univerzit, se liší, ale v obecné rovině se jedná o úkoly vysokého školství 

nesouvisející přímo s vědeckým výzkumem nebo vzděláváním na terciální 

rovině.264
 Jde o takové aktivity, které se týkají vytváření, užívání a uplatnění 

znalostí a jiných univerzitních kapacit mimo akademické prostředí. Obecně 

řečeno, jde tedy o interakci mezi univerzitami a zbytkem společnosti.265
 

Taková definice je samozřejmě velmi široká a vejde se pod ní mnoho 

různých koncepcí třetí role. Dva póly, na kterých se v rámci tohoto konceptu 

pohybujeme, skvěle popsala Jana Krčmářová ve svém článku Dvě cesty ke 

třetí roli vysokých škol. Srovnání konceptualizace OECD a UNESCO.
 
 Na 

jednom pólu stojí ekonomicky zaměřené pojetí, které chápe třetí roli univerzit 

                                                           
261

 Viz § 9 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících. 
262

 Zatímco v češtině se termín “třetí role” ustálil, v anglických publikacích se 
můžeme kromě výrazu “third role” setkat s výrazy jako “third stream activities”, 
“third mission”, ale i “public service function” nebo “community service function”. 
Citujeme-li dále z anglických textů, používáme výraz “třetí role” jako zastřešující 
výraz pro všechny výše uvedené termíny. 
263

 MATĚJŮ, P. a kol., Bílá kniha terciálního vzdělávání, s. 12. 
264

 ČERYCH, L.: Úvodní poznámka k semináři Třetí role vysokých škol a občanská 

společnost, in: Ohlédnutí za semináři o občanské společnosti v letech 2004 - 2011, 

s. 44. Dostupné z: <www.nros.cz/download.php?id=85&lang=cs>. 
265

 Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A., Duran, X., Measuring Third 

Stream Activities - Final Report to the Russel Group of Universities, s. 2 
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jako užší propojení univerzit s regionálními zaměstnavateli a průmyslem 

obecně. V takovém pojetí reaguje univerzita na požadavky pracovního trhu a 

dle těchto požadavků upravuje své curriculum. Druhým pólem je pak pojetí 

zaměřené na současné globální problémy. V tomto pojetí univerzity slouží jako 

centra hledající cesty k dosažení globální sociální spravedlnosti a prosazení 

paradigmatu udržitelného rozvoje.
266

 Obě výše zmíněné koncepce přes 

zásadní rozdíly mají společný základ v tvrzení, že univerzity v rámci třetí role 

vystupují ze svých klasických rolí zaměřených dovnitř a obracejí se ven, 

směrem k širší společnosti, na jejíž požadavky reagují. 

Výše bylo řečeno, že hlavním úkolem projektu Street Law je zvyšování 

právní gramotnosti ve společnosti. Mám za to, že projekt Street Law je tedy 

cestou, kterou právnické fakulty beze sporu naplňují svoji třetí roli, obracejí se 

směrem ven a fungují jako centra vzdělanosti nejen ve vzdělávací a výzkumné 

rovině, ale právě i v rovině společenské. Aktivity popsané výše, které ze Street 

Law vycházejí a jsou s ním spojené, dále tuto roli prohlubují co do kvality i 

kvantity, čímž pomáhají znásobit dopad klasického Street Law programu. 

 

ZÁVĚR 

V úvodu jsme si jako cíl tohoto příspěvku stanovili seznámit čtenáře s 

možnostmi, které pražský projekt Street Law nabízí. Nepochybujeme o tom, že 

Street Law je a vždy bude předmětem nadstandardním, zaměřeným na menší 

počet studentů. Jak jsem se ale snažil ukázat výše, samotná výuka na 

středních školách není jedinou aktivitou, kterou projekt Street Law v širším 

smyslu nabízí. Výuka na středních školách může posloužit jako první krok k 

navázání větší spolupráce se středními školami, která pak vede k dalším 

projektům. Tyto nadstavbové projekty a aktivity do sebe zahrnou výrazně větší 

počet středoškolských i vysokoškolských studentů, stejně jako středoškolských 

učitelů a jejich dopad a dosah tak bude výrazně větší. Aktivity typu Street Law 

tak dle mého názoru pomáhají univerzitě vylézt ze své pomyslné slonovinové 

věže, kam by jí mohly zavírat její základní funkce, tj. výzkum a vzdělávání. 
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 Krčmářová, J., Dvě cesty ke třetí roli vysokých škol. Srovnání konceptualizace 
OECD a UNESCO, s. 26 
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