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Učte se právo zábavně!
Webový portál Právo v praxi usnadňuje studentům právnických fakult přípravu na zkoušky. Po prvním půlroku jeho
existence si jeho prostřednictvím opakuje učivo již více než 2000 studentů.
Autorem projektu je Marek Dvořák, absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Marek vedle FSV totiž studoval
také práva a právě na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se zrodil jeho nápad na vytvoření procvičovací aplikace.
„Podobná platforma mi na právech hodně chyběla. Nároky kladené na studenty jsou vysoké a studium je namáhavé.
Zpestření zdlouhavého opakování prostřednictvím učební aplikace mi přišlo jako skvělá možnost posunout obor dál,“
shrnuje Dvořák. Od nápadu k realizaci nevedla dlouhá cesta. „První plány začaly vznikat loni,“ vysvětluje Dvořák.
„Přípravné práce jako získání potřebných znalostí a sestavení programátorského týmu mi zabraly přibližně půl roku.
Web je v provozu asi šest měsíců,“ upřesňuje.
  Právo v praxi  umožňuje především intenzivní procvičování formou interaktivních testů v předmětech, jako jsou římské
právo, obecné právní dějiny a teorie práva, tedy společného kurikula prvních ročníků všech právnických fakult v České
republice. Za správné odpovědi student body sbírá, za špatné o ně přichází. V budoucnu by podle Dvořáka měla
vzniknout možnost sledovat další hráče a jejich postup v učení, což by motivovalo studenty ve vlastním studiu.
V případě, kdy si respondent není odpovědí zcela jistý, má k dispozici rozsáhlý zásobník textů, které mu po pečlivém
prostudování pomohou najít správnou odpověď. „Pro dnešní generaci je přitažlivější učit se hravým způsobem v aplikaci
než jen číst knihy nebo poslouchat výklady v posluchárnách,“ vysvětluje Dvořák.
Výuka je dnes i díky novým technologiím mnohem efektivnější. „V současnosti je populární učit se za pomoci aplikací
především cizí jazyky. Při procházení úloh zůstává mozek v pohotovosti a látku si lépe zapamatuje. Studium pomocí
aplikací má ještě velkou budoucnost,“ věří autor.
Tři hlavní části webu – římské právo, obecné právní dějiny a teorie práva – jsou k dispozici zdarma, procvičování českých
právních dějin je dostupné jen předplatitelům rozšířené verze. Podle Dvořáka je web stále ve vývoji a jeho provoz
je poměrně nákladný. „Pokud najdeme investora, který nám s náklady pomůže, bude celý portál zdarma,“ upřesňuje
Dvořák. Právo v praxi lze velmi dobře užívat také v mobilních telefonech. Samostatnou mobilní aplikaci ale vývojářský
tým zatím neplánuje, její vývoj a správa by byly velmi finančně i časově nákladné. Právě čas i finance Marek Dvořák
hodlá vložit do rozvoje webového rozhraní.

http://pravovpraxi.cz/

