
O fakultě, univerzitě, budově, 
lidech a právu… 

Úspěšné zvládnutí testu studijních předpo-
kladů vás přiblížilo k možnosti studovat na 
fakticky nejstarší fakultě Masarykovy univer-
zity. Tato fakulta stihla projít dějinnými změ-
nami s takovou vervou, že jednu chvíli se v ní 
nacházelo i sídlo nacistického gestapa. Dnes 
se mezi odborníky z řad právně aplikovaných 
oborů ozývají hlasy, že jde o nejprestižnější 
a nejkvalitnější školu u nás, kde můžete práv-
nímu vzdělání učinit za dost.

Současná éra fakultě přeje. Nová paní 
děkanka Naděžda Rozehnalová rozběhla naplno 
svůj koncept internacionalizace školy, zavádění 
praktických forem výuky práva, pořádání řady 
konferencí a snahy o růst naší instituce. 

Velkou výhodou našeho ústavu je menza 
přímo v areálu, v níž vaří velmi chutně. 
Během studia pak můžete podnikat spoustu 
dalších studentských i jiných aktivit. Všechny 
se shromažďují v jedné místnosti zvané Díra. 
Tam se vždycky najde ochotný starší student, 
který vás navede na krkolomnou cestu stu-
dentským životem. 

Deformaci studiem práv uvidíte na někte-
rých starších studentech, kteří vás v pad-
noucím obleku a s kufříkem v ruce budou 
s úsměvem titulovat „kolego“.

Facultas Iuridica – 
pěkně vypečený kousek
Fakulta, která vznikla v šestnáctém století 
v Olomouci, se nakonec za první republiky 
schovala pod křídla Masarykovy univerzity, 
kde jako první dostala i kompletně postavenou 
budovu. Pohnuté a rozmanité kousky dokáže 
právo, právníci i budova sama. Dnes se tato 
instituce pyšní řadou úspěšných absolventů, 
rozsáhlým portfoliem partnerů a hlavně důra-
zem na své působení v hlavním městě české 
justice. Málokdo ví, že za zřízením školy stojí 
mimo jiné i samotný Alois Jirásek.

Na škole můžete mnohdy zahlédnout 
i takové osobnosti, jako nejvlivnějšího čes-
kého právníka – profesora Hollandera. 
Nejzásadnější právnický blog Jiné právo 
(www.jinepravo.blogspot.com), kde se přední 
právníci přou nad směřováním tohoto oboru, 
je velkou měrou také z dílny absolventů naší 
fakulty. Nakonec i podle žebříčků z denního 

tisku se tato škola řadí mezi nejlepší (není-li už) 
instituce v této zemi, kde se právo vyučuje.

Brněnská Právnická fakulta je také unikátní 
tím, že v ní najdete reprezentativní aulu celé 
univerzity, že do menzy je to pár kroků, že 
za okny často roztáčejí svá kola cirkusáci 
a kolotočáři a že je viditelný přímý nástup 
do politiky.

Umístění fakulty: knihovny, 
parky, hospody…
Z pohledu na mapu je docela jasné, že Práv-
nická fakulta sídlí v širším brněnském centru. 
Dopravní dostupnost je tedy výborná a ne-
chybí tu ani klid na koncentraci, aniž by okolo 
vás projížděly kolony aut. 

Samotná budova byla postavena za první 
republiky jako první z celého projektu univerzit-
ního kampusu Masarykovy univerzity. V jejím 
okolí měly následně stát i další nosné akade-
mické instituty. Nakonec to do druhé světové 
války stihli už jen „stavaři“ se svou fakultou. 

Příjezd do školy je možný hromadnou 
dopravou, kterou zejména zastupují brněn-
ské „šaliny“. Následná procházka parkem 
pak vždy naladí mysl na následný pobyt 
v rozlehlých místnostech s vysokými stropy. 
Autem se dá většinou poměrně dobře zapar-
kovat v okolí fakulty. Nesmíte ale natrefit
na období, kdy vedle školy řádí kolotočáři 
a cukrové vaty. To je naopak lepší vzít kolo 
či koloběžku a přes okolní zelené plochy se 
dopravit na chystanou výuku. 

Právě zmíněnou zeleň zastupuje hned vedle 
fakulty Bjőrnsonův park, nazvaný po norském 
básníkovi. Studenti jej ale spíš nazývají Panpark 
podle dřevěného monolitu tří panen, který 
zkrášluje prostředí této městské zóny klidu. Je 
tu i hřiště na petanque, pro hravé i pískoviště 
a spousta míst, kde se dá na chvíli natáhnout 
se skripty či notebookem. Pro labužníky a ča-
sově náročné rekreanty je vhodnější varianta 
Kraví hory, která je parkem pro romantické 

procházky, hezké výhledy (i na noční oblohu) 
nejen ze zdejšího planetária. Úpatí tohoto 
kopečku hostí plavecký bazén z jedné strany 
a z opačné přiléhají jezdecké stáje. 

Co patří ke studiu, je kvalitní literatura. Tu 
mají mladí právníci přímo pod nosem, na rozdíl 
od ostatních brněnských studentů. Moravská 
zemská knihovna je hned sousedící budovou 
vedle fakulty. Rozsahem své bibliotéky patří 
mezi přední knihovny v zemi. Pro nespavce 
a pilné studenty nutno podotknout, že místní 
studovna má otevřeno až do desíti večer. 

Nakonec ke studentskému životu nezbytně 
patří troška okořenění nějakým tím večerním 
životem, kamarádským posezením u piva 
místo přednášky (neberte to jako návod). Zde 
je nutno vypíchnout kvality klubu Alterna a A2, 
které hned sousedí s přidruženými kolejemi 
Družba. Pivo a wifi krásně zaplní volný čas,
pokud čekáte na zpozdilé kamarády. Časté 
jazzové večery jsou zde tradicí. Dobré pivo 
jako křen překvapivě najdete v Plzeňském 
dvoře. Pro pivní labužníky je nutností drobnější 
Dalešický pivovar – hledejte ho v Zelené kočce. 
Klasické „pařby“ pak uspokojí klub Mersey. 
Pokud máte rádi pohyb, rozmanité styly hudby, 
neopovrhujete oldies a retro stylem, pak zaví-
tejte na nedalekou Šelepku. Klidnější povahy 
mohou navštívit Modrou čajovnu. 

Být právníkem je nejen o studiu, ale i o životě 
samém, ke kterému patří kulturní a společen-
ský rozhled. Tak s chutí do jeho poznávání!

Informační systém – 
fenomén Masarykovy 
univerzity
Informační systém (známý pod zkratkou IS), 
jaký má Masarykova univerzita, je nejen 
v českých podmínkách výjimečným nástro-
jem. Díky ISu jsou ušetřeny tisíce papírových 
stran indexů a dalších byrokratických nezbyt-
ností. IS eviduje a zpracovává veškeré vaše 
studijní aktivity, informuje a šetří drahocenný 
čas, protože se vyhnete frontám a řadu věcí 
vyřešíte několika kliknutími myší.

Díky ISu si můžete registrovat předměty, 
získávat informace o průběhu svého studia 
nebo se přihlašovat na zkouškové termíny. Při 
volbě předmětů je velice užitečná možnost 

zobrazení statistiky známek, která poskytuje 
poměrně dobrý obrázek o obtížnosti toho 
kterého kurzu.

Nepostradatelnou součástí ISu je složka 
„Studijní materiály“. Do ní řada učitelů umis-
ťuje zápisy z přednášek nebo oskenovanou 
literaturu a zároveň slouží jako „Odevzdá-
várna“ vašich písemných prací. Její obdobou 
je „Poskytovna“, která je ovšem určená ke 
sdílení materiálů pouze mezi studenty. Kdo 
tedy nestihne seminář, není ztracen, spolu-
žáci se jistě o zápisky podělí.

Výhradně pomocí ISu můžete podávat žádosti 
o koleje a o ubytovací stipendium. Součástí 
ISu je také e-mailová schránka, kterou budete 
využívat pro komunikaci s vyučujícími. Velice 
užitečnou funkcí je „Vývěska“, kde lze pročítat 
nejen pozvánky na vážné i méně vážné udá-
losti, ale také poptávat či nabízet téměř cokoli 
v oddílu inzerce. Na Vývěsce se mimo jiné pra-
videlně objevují zprávy o stipendiích, studijních 
pobytech nebo univerzitních volbách. 

V případě problémů můžete využívat 
„Diskusní fóra“. Oblíbenou funkcí je také 
„Úschovna“, která poskytuje možnost krátko-
dobého uložení kvanta dat. Soubory můžete 
vkládat nejen do té vaší, ale i jakéhokoli 
jiného uživatele. 

Centrální počítačová studovna 
aneb Když chcete žít nonstop
Centrální počítačová studovna, neboli „cépé-
esko“, šlape jako hodinky a studentům je 

čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu 
k dispozici 140 počítačů a řada míst pro note-
booky. Notebookáři mají výhodu, v budově 
je WiFi.

Umístěním do budovy Lékařské fakulty na 
Komenského náměstí se studovna stala pří-
stupnou prakticky odkudkoli, a to i v nočních 
hodinách. K dispozici je vysokorychlostní ske-
ner, moderní čtečky karet nebo třeba nové 
automaty na jídlo (nocležníci tak už nebudou 
zmírat hlady). Uživatelé mají možnost půjčit 
si sluchátka nebo koupit CD. Samozřejmostí 
je tisk a kopírování na místě. 

Studenti pomáhají studentům
Novým studentům usnadňují orientaci na 
fakultě Prvákoviny – manuál na použití 
školy. Jedná se o naprosto bezkonkurenční 
tiskovinu, která vznikla před pěti roky jako 
experiment a nyní se z něj stává tradice. 
Pokud chcete snadno zapadnout do aka-
demického soukolí bez větší újmy na zdraví, 
rozhodně si je vyhledejte. Prvákoviny jsou 
tu od toho, aby vám pomohly v prvních 
rozpačitých krůčcích na vysokoškolské půdě 
a vůbec v akademickém životě. Jedná se 
o staršího kámoše v tištěné podobě. Jejich 
jedinečnost tkví zejména v tom, že je píší 
studenti pro studenty. Poradí, jak vyzrát 
na učitele stěžejního předmětu, předmětu, 
ve které menze se dá dobře najíst nebo 
k čemu je dobré předcházet si dámy na 
studijním oddělení.

Co by vás nemělo po příchodu 
na vysokou školu zaskočit

Centrální jídelny už nehledejte. Obědy 
za zvýhodněné ceny vám vydají 
menzy.

Na škole nezvoní. Začátek i konec 
přednášky určuje přednášející. Tak 
tedy vězte, že co je v rozvrhu psáno, 
nemusí být v žádném případě v reálu 
dáno.

Pevný rozvrh neexistuje. Nespoléhejte, 
že vám někdo něco nalinkuje 
a naplánuje. Nepodceňujte zápis 
předmětů a tvorbu rozvrhu.

Střední školou vám skončily předměty. 
Teď už chodíte jen do kurzů, resp. na 
přednášky a semináře. 

Rodičovským sdružením už také 
odzvonilo. Hujerovi zapláčou.

Na jedničky už nečekejte a na 
vysvědčení taky ne. Hodnocení 
najdete v ISu a hledejte jenom 
písmenka. 

PRÁVNICKÁ FAKULTA MU
Informace pro přijaté studenty

INFORMACE Z FAKULTY

INFORMACE Z UNIVERZITY
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