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Na FFUK jsem přišel coby student roku 2001. Pamatuji tedy FFUK (a hlavně koleje) bez internetu a 
dalších technologií. Vděčím svým předchůdcům za to, že někdejší stav pomohli změnit. Nyní se z 
převážně technického problému stává problém lidský a organizační. V nadcházejícím období bych 
se chtěl zaměřit právě na tyto stránky a oblasti. Tedy, abychom drželi technologický pokrok, ale také 
s ním uměli na fakultě smysluplně nakládat. 
Velkou proměnou prošla podoba služeb spojených s informačními zdroji, která je nejmarkantnější v 
oblasti knihoven. Zde se budu snažit najít a udržet bod rovnováhy mezi povinnostmi, které jsou ze 
své povahy centrální, a různorodostí potřeb jednotlivých oborově zaměřených knihoven. 
V obou agendách chci naslouchat potřebám jednotlivých aktérů. Tam, kde je soulad, se budu snažit 
tyto potřeby překlopit v řešení; kde soulad není, tam se ho pokusím participativně najít a úspěšně 
realizovat. 
Jsem si vědom toho, že zmíněné oblasti a cíle nevyčerpávají vše. A vzhledem k technologickému 
vývoji v těchto oblastech lze některé aspekty jen těžko předvídat. Budu usilovat o to, abychom byli 
jako fakulta a akademická obec dobře připraveni na jakoukoliv budoucnost. 

SERVIS FAKULTĚ 
‣ udržení současné úrovně a zlepšování především podpory jednotlivým částem FF UK a 

projektům 
‣ příprava na GDPR (směrnici o ochraně soukromých dat), komunikace a implementace 

jednotlivých opatření 
‣ elektronizace agendy a její přehledná archivace 
‣ komunikace, komunikace, komunikace - dostatečný sběr potřeb jednotlivých aktérů v rámci 

FF UK a nabídka odpovídajících školení 

INFORMAČNÍ ZDROJE 
‣ podpora projektů k navýšení knih a databází (podán v lednu 2018) 
‣ prosazení strategie rozvoje knihoven na FF UK a její implementace 
‣ pokračování v digitalizaci knihovních fondů 
‣ budování kvalitního fyzického i technického prostředí pro práci s informacemi a vědomostmi 



INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
‣ udržování up-to-date podoby a funkčnosti webu FF UK 
‣ zpřehlednění a organizace správy mikrowebů 
‣ podpora katedrám jak ve webech, tak ale také na implementaci IT řešení 
‣ zpřehlednění a rozvoj intranetu 

PRO STUDENTY 
‣ zvyšování přístupnosti a komfortu IT 
‣ spolehlivost a přístupnost tisku 
‣ další postupná eliminace papíru v agendách spojených se studiem 

PRO AKADEMIKY 
‣ zlepšování SIS, jak technické, tak organizační 
‣ přehledné a snadné nákupy knih, informačních zdrojů a informačních technologií 

PRO CELOU AKADEMICKOU OBEC 
‣ podpora alumni projektů 
‣ zachování emailové adresy a části IT nástrojů i po odchodu z FF UK 
‣ zpracovávání analytických podkladů pro diskusi o rozvoji FF UK (OBD, RIV, RUV, evaluace…) 
‣ podpora mobilní kanceláře, mobilní učebna (např. laptopy na půjčení) 


