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Je potřebná větší orientace  
právnického vzdělávání na praxi?

Mgr. Veronika Kristková, LLM. 
Autorka působí v Public Ineterst Lawyers Association (PILA) 

Jedním z hlavních problémů právnického vzdělávání je nedostatečné zamě-
ření výuky na praktické využití nabytých poznatků s příliš velkým důrazem 
na teorii a malým důrazem na propojování práva se společenskými problémy 
a etickými pravidly.3 Cílem právního vzdělávání v současné době je zejména 
předat studentům pozitivisticko právní znalosti, opomíjeny jsou téměř zcela 
praktické právnické dovednosti a hodnoty. Právnické fakulty tak produkují 
začínající právníky s rozsáhlými teoretickými právními znalostmi, ale s ma-
lou schopností tyto znalosti aplikovat v praxi, s velmi omezeným chápáním 
fungování práva ve společnosti, roli právníka v ní a profesní etiky. 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci realizuje již druhým 
rokem projekt rozvoje praktických forem výuky. V  rámci projektu došlo 
k většímu zaměření seminární výuky povinných předmětů na praxi, vytvoření 
nového kurzu právnických dovedností a k rozvoji právních klinik na fakultě. 
Snaha zkvalitnit právní vzdělávání zvýšením jeho orientace na praxi v rámci 
českých právnických fakult však dosud zůstává víceméně ojedinělá. Otázkou 
zůstává nakolik je odbornou veřejností mimo Právnickou fakultu Univerzity 
Palackého vnímána nedostatečná orientace právního vzdělávání na potřeby 
praxe jako nedostatek, na něž by se měla zaměřit reforma právnického studia. 
Tento příspěvek představuje argumenty, proč by součástí reformy právnické-

3 Dohnal V., Právní kliniky – vzdělávací model pro 21. století?, Via Iuris, I/2005 vyšlo v časo-
pise Právní fórum 2/2005 z 28. 2. 2005, http://www.viaiuris.cz/files/via_iuris_1-2005_sou-
cast_pravniho_fora_z_28-2-2005.pdf 
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ho vzdělávání na právnických fakultách mělo být větší propojení teoretické 
výuky s praxí, fungováním práva ve společnosti a obohacení studia o etické 
aspekty výkonu právnické profese. 

Mise právního vzdělávání

V této souvislosti bychom si měli klást otázku, co by mělo být cílem právní-
ho vzdělávání, jaké právníky chceme na právnických fakultách vychovávat –  
tj. jaké znalosti, dovednosti a postoje, osobnostní rysy a kvalitu myšlení vy-
žaduje profese právníka? Odpovídá obsah a metody vzdělávání cílům, které 
chceme dosáhnout? Jaká by měla být úloha vzdělávání na právnických fakul-
tách ve světle další profesní přípravy právníků?4 Cílem právnické fakulty by 
měla být co nejlepší příprava studenta k efektivnímu výkonu právní praxe. 
K  tomu, aby byl systém právního vzdělávání úspěšný a  produkoval kom-
petentní a profesionální právníky, by mělo studium vybavit studenty vedle 
znalostí právního systému a právní teorie i určitými základními praktickými 
právnickými dovednostmi a  hodnotami, které jsou nezbytné pro efektivní 
aplikaci právních znalostí a výkon jakékoliv právnické profese. 

Současnému systému právního vzdělávání chybí kontinuita. Systém umě-  
le odděluje teoretické právní vzdělávání, které probíhá na  právnických fa-
kultách, a  další profesní praktickou přípravu, za  niž nesou odpovědnost 
praktikující právníci, ať už soudci, státní zástupci nebo advokáti.5 Je možné 
argumentovat, že vybavit právníky praktickými dovednostmi je úlohou dal-
šího právního vzdělávání, kdy studenti mají možnost řešit skutečné právní 
problémy pod dohledem zkušených advokátů nebo soudců. Pochopitelně 
právnické fakulty nemohou zcela připravit absolventa na  praktický výkon 
konkrétní právní profese a v  tom je role další profesní přípravy zcela neza-
stupitelná. Diskutabilní je však efektivita dalšího profesního vzdělávání práv-
níků ve  výuce praktických právnických dovedností. Získávání praktických 
právnických dovedností se děje spíše nahodile. Výuka praktických dovedností 
není nijak strukturovaná, praktikující právníci, kteří sami nebyli vzděláváni 
v  praktických právních dovednostech, nejsou schopni studentům poskyt-
nout systematické vedení a  zpětnou vazbu. Mladí právníci rovněž neumí 

4 Justice Rosalie Wahl of the Minnesota Supreme Court and Chair of the ABA Section of Legal 
Education and Admissions. National Conference on Professional Skills and Legal Education, 
1987 In: Stuckey R., Best Practices for Legal Education, Clinical Legal Education Associati-
on, 2007, http://cleaweb.org/resources/bp.html. 8. 6. 2007

5 Roy T. Stuckey, Preparing Students to Practice Law: A Global Problem in Need of Global 
Solutions, 43 S. Tex. L. Rev. 649, 672
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reflektovat zkušenosti z praxe, protože je touto schopností právnická fakulta 
nevybavila, a tím je omezena jejich schopnost se z praxe učit.6

Právní vzdělávání by mělo klást větší důraz na rozvoj schopností studentů 
řešit právní problémy, které se nejlépe rozvíjí praxí. Tato zkušenost by měla 
být dána studentům již v prvotní fázi právního vzdělávání, protože poskytuje 
nejlepší možnosti pro výuku těchto dovedností a propojení teoretických zá-
kladů s těmito technikami.7 Proto by vzdělávání v praktických právních do-
vednostech mělo začínat již na právnické fakultě, což umožní toto vzdělávání 
strukturovat a poskytnout studentům efektivní zpětnou vazbu a schopnost 
sebereflexe v průběhu dalšího profesního vzdělávání. 

Praktické právnické dovednosti a hodnoty  
a rozvoj praktických forem výuky v USA

Jaké jsou praktické právnické dovednosti a hodnoty, k jejichž rozvoji by mělo 
vedle znalostí právní úpravy a její aplikace právní vzdělávání vést? Tuto otáz-
ku si v USA začali klást již v osmdesátých letech minulého století. Od 80. let 
byly prozkoumávány a  diskutovány možnosti výuky konkrétních právnic-
kých dovedností prostřednictvím simulování praxe. Na mnoha fakultách se 
rozvinuly právní kliniky, ať už působící přímo na fakultě (university-based) 
nebo přímo v potřebných komunitách (community-based). Od 80. let advo-
kátní komora vyvíjí nátlak na fakulty, aby zvýšily úsilí vybavit absolventy pro 
vstup do praxe praktickými dovednostmi na lepší úrovni. Novým impulsem 
v rámci tohoto tlaku byla tzv. McCrate report8 publikovaná American Bar 
Association v  roce 1992. Tato zpráva konceptualizovala právní vzdělávání 
jako kontinuální vzdělávací proces, za něž nesou odpovědnost jak právnické 
fakulty, tak praktikující právníci. 

McCrate report identifikovala deset základních právnických dovedností 
a 4 základní hodnoty, za  jejichž výuku by primárně měly být zodpovědné 
právnické fakulty a tyto dovednosti a hodnoty by potom měly být zdoko-
nalovány v průběhu dalšího právnického vzdělávání.9 Těmito dovednostmi 

6 Rekosh E., The Possibilities For Clinical Legal Education in Central and Eastern Europe. 
Paper delivered at the meeting of law faculty deans in Budapest, May 1998 (available at 
www.pili.org).

7 Roy T. Stuckey, Preparing Students to Practice Law, c. d., s. 43. 
8 McCrate report, Legal Education and Professional Development, An Educational Continu-

um Report of The Task Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap Ame-
rican Bar Association, Section of Legal Education and Admissions to the Bar, 1992, www.
abanet.org/legaled/publications/onlinepubs/maccrate.html, 17. 4. 2008.

9 Hines W. N., Ten Major Changes in Legal Education Over the Past 25 Years, The Association 
of American Law Schools Newsletter at http://www.aals.org/services_newsletter_presNov05. 
php,, 17. 4. 2008. 
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jsou: řešení problémů, právní analýza a aplikace právních norem (identifika-
ce a formulace právních otázek, formulace, schopnost rozvinout a zhodnotit 
relevantní právní teorii, kritická a  syntetická právní argumentace), právní 
výzkum (znalost a  schopnost základních nástrojů právního výzkumu, po-
chopení a  implementace koherentního a efektivního výzkumu), schopnost 
zjišťovat faktické okolnosti, komunikační dovednosti, vedení pohovoru 
s klientem a poskytování poradenství klientovi, negociace, litigace (vedení 
soudního sporu / vystupování před soudem) a znalost procesu alternativního 
řešení sporů, efektivní management právní práce, právní etika (povaha a pra-
men etických norem, jak jsou etické normy vymáhány, jak poznat a řešit etic-
ké konflikty. Z hodnot pak zpráva jmenuje profesní kompetentnost (tj. její 
získání, udržení a kompetentní zastupování klientů), odpovědnost za kvalitu 
spravedlnosti (včetně zajištění přístupu k právní pomoci těm, kteří si to ne-
mohou dovolit, rozvoj právního systému a právních institucí), odpovědnost 
za rozvoj právnické profese, odhodlanost zvyšovat své znalosti a schopnosti.10 

Doporučení McCrate report se nesetkalo zpočátku s  kladným přijetím 
právnických fakult. Komora však využila svého vlivu na akreditační proces 
a dnes je jen málo právnických fakult, které by doporučení McCrate reportu 
neimplementovaly.11 Ačkoliv situace v USA je specifická vzhledem k propo-
jení akretidačního systému právnických fakult s advokátní komorou i k od-
lišnému právnímu systému a systému vzdělávání, zůstává stále dobrým pří-
kladem lepšího přizpůsobení právního vzdělávání potřebám praxe díky tlaku 
praktikující právní profese. „O přenositelnosti amerického přístupu svědčí 
například úspěšné rozšíření klinického vzdělávacího modelu. Právní kliniky 
se rozvíjejí v různých zemích Latinské Ameriky, Asie, Afriky včetně střední 
a východní Evropy. Kliniky vznikly např. v Polsku, v Maďarsku, Moldávii, na 
Ukrajině, ve Slovinsku či na Slovensku. Rozvoj právních klinik se neomezuje 
jen na jednotlivé univerzity a s nimi spolupracující nevládní organizace. Vzni-
kají sdružení vyučujících klinik, centra výzkumu a podpory klinik, programy 
výměny zkušeností, zastřešující nevládní organizace.“12 Těmi jsou např. Cli-
nical Legal Education Association (CLEA),13 the Global Alliance for Justice 
Education (GAJE);14 the Association of American Law Schools (AALS), kte-
rá má zvláštní sekci věnující se klinikám, Association of University Legal Aid 

10 McCrate report, viz pozn. č. 8.
11 Hines W. N., Ten Major Changes in Legal Education Over the Past 25 Years, c. d. 
12 Dohnal V., Právní kliniky – vzdělávací model pro 21. století?, c. d. 
13 Viz www.cleaweb.org. 
14 Viz www.gaje.org. 
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Institutions v Jižní Africe, Polish Foundation for Legal Clinics,15 Clinical Le-
gal Education Organization (CLEO) ve Velké Británii.16

Praktické formy výuky17

„Vedle klinického vzdělávání existuje řada konkrétních jednotlivých kroků, ji-
miž lze právnické vzdělávání obohatit o praktický aspekt. Některé jsou v moci 
jednotlivých učitelů, jiné vyžadují „posvěcení“ akademických orgánů fakult, 
další se nabízejí při spoluprací s externími subjekty. Může se jednat o simulo-
vaná soudní jednání (tzv. moot courts) pořádaná přímo na fakultě, rozsáhlejší 
využívání konkrétních případů z  praxe pro výuku, zatraktivnění výuky za-
vedením interaktivních metod do  seminářů, zapojením studentů do výuky 
práva v komunitách nebo na středních školách (koncept street law), podporou 
interaktivních vzdělávacích akcí pro studenty pořádaných externími subjekty, 
podporou kontaktu studentů i vyučujících se zahraničí apod. A v neposlední 
řadě je to zapojení externích odborníků do výuky.“18 

Význam právních klinik ve světle dalšího právního vzdělávání

V této souvislosti bych se ráda zastavila u právních klinik, které nabízejí nej-
větší možnosti obohacení výuky o praktický aspekt i zapojení externích od-
borníků – praktiků do výuky.19 Klinické právní vzdělávání je však ze strany 
některých právnických fakult z různých důvodů odmítáno. Argumentuje se 
tím, že tato metoda, jež má původ v USA, je cizí systému českého právního 
vzdělávání, problémy s odpovědností právnické fakulty za škodu způsobenou 
v rámci poskytovaní právního poradenství studenty, problémy se zajišťováním 
výuky odborníky z  praxe a  konečně tím, že není úlohou právnické fakul-
ty poskytnout studentům praktické právnické vzdělávání, neboť to je cílem 
další profesní přípravy po  skončení fakulty. Klinické právní vzdělávání se 
rozvíjí ve středo- a východoevropském regionu od poloviny devadesátých let 
a v současné době existuje v tomto regionu na právnických fakultách více než 

15 Viz www.fupp.org.pl. 
16 Hovhannisian L., Clinical Legal Education: A Practice-Oriented Methodology Developing 

in New Member States of the European Union, PILI Papers no. 2, http://www.pili.org/en/
content/view/454/53/, 8. 6. 2008.

17 Převzato od Dohnal V., Právní kliniky – vzdělávací model pro 21. století?, c. d. 
18 Taméž. 
19 Podrobně o konceptu právních klinik např. Dohnal V., Právní kliniky – vzdělávací model pro 

21. století?, c. d. 
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sto klinik.20 Proč klinické právní vzdělávání bylo považováno na nezbytnou 
vzdělávací metodu na právnických fakultách v regionu, kde po univerzitním 
vzdělávání následuje praktické právní vzdělávání?21

Ačkoliv následná právní praxe po ukončení vzdělávání na právnické fakultě 
je radičním a dlouhodobě zakotveným prvkem právního vzdělávání, nejevila 
se jako dostatečná k naplnění cílů vzdělávání pro nedostatek výukových prv-
ků. Za současného uznání významu dalšího praktického vzdělávání mnoho 
právnických fakult ve středoevropském regionu dospělo k závěru, že neefek-
tivněji jsou praktické právnické dovednosti vyučovány, pokud je jejich výuka 
strukturována již v  rámci studia na  fakultě. Studenti se v  rámci klinik učí 
důležité schopnosti reflektovat a hodnotit praktické zkušenosti, což je důležité 
pro dlouhodobé učení a zachování toho, co se již studenti naučili v rámci vý-
uky dovedností, dále to významně zvyšuje schopnost studentů učit se v rámci 
dalšího praktického právnického vzdělávání a vůbec celoživotní praxe.22

Formy zapojení externích odborníků do výuky23

Spolupráce na vyučování praktických právnických dovedností 
Právní klinika by měla poskytnout vedle teoretického vzdělání v právu týka-
jící se činnosti kliniky také vzdělání týkající se praktických právnických do-
vedností. Praktici by měli být zapojeni do vyučování praktických právních 
dovedností, jakými jsou vytváření vztahu právníka ke klientovi, vedení poho-
voru s klientem, právní argumentace a strategie právní práce, právní výzkum, 
psaní právních podání. Odborníky z praxe je rovněž možné využít pro výuku 
právní etiky a praktických aspektů aplikace právní úpravy, na které se klinika 
specializuje. 

Supervize případové práce studentů v rámci právních klinik na fakultě
Pro jejich praktické zkušenosti je vhodné využívat praktikující právníky k su-
pervizi případové práce studentů v rámci právních klinik. 

20 Hovhannisian L., Clinical Legal Education: A Practice-Oriented Methodology Developing 
in New Member States of the European Union, PILI Papers no. 2, http://www.pili.org/en/
content/view/454/53/, 8. 6. 2008.

21 Tamtéž. 
22 Rekosh E., The Possibilities For Clinical Legal Education in Central and Eastern Europe. 

Paper delivered at the meeting of law faculty deans in Budapest, May 1998 (available at www.
pili.org).

23 Převzato z Veronika Kristková: Strategická litigace jako součást klinického právního vzdělává-
ní, II. díl http://www.viaiuris.cz/index. php?p=msg&id=96, 7. 6. 2008.


