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Proděkanská gesce je rozložena primárně do dvou oblastí (přijímací řízení / vnější vztahy), jež jsou si 
v řadě aspektů blízké, přesto je nezbytné je pojímat jako dvě samostatné agendy s odlišným 
přístupem. Třetím segmentem je rozsáhlá oblast dalšího vzdělávání. 

Oddělení přijímacího řízení je samostatnou a v současné době stabilně fungující organizační a 
provozní jednotkou, jejíž aktivity se úzce dotýkají rovněž agendy proděkanů pro studium (přijímaní 
pregraduálních studentů), vědu a výzkum (přijímání studentů postgraduálních), ale též proděkana 
pro informační zdroje.  

Zřízení samostatné agendy vnějších vztahů na FF UK v uplynulém období bylo pozitivním 
vykročením směrem k průběžnému a v dnešní době zcela nezbytnému působení fakulty ve veřejném 
prostoru a k tomu, aby jako největší a nejvýraznější filozofická fakulta v zemi plnohodnotně 
komunikovala nejen se svými stávajícími studenty, ale také s těmi, kteří jimi byli (tedy s absolventy), 
s těmi, kteří by se jimi v budoucnu stát mohli (tedy s uchazeči), ale i s těmi, kteří chtějí znát názor 
těch, kdo na ní působí (tedy s veřejností). 

Zájmem FF UK v těchto oblastech je nejen zajištění bezproblémového chodu a organizace přijímacího 
řízení ve všech stupních studia, ale zejména zintenzivnění a cílený rozvoj komunikace se 
studentskou, odbornou i širší veřejností, a to za podpory a promyšleného využívání prostředků a 
cest hodných 21. století. Cílem není pouze oslovení a získání co možná nejkvalitnějších uchazečů o 
humanitní studium v mnoha rozmanitých oblastech vzdělávání, jež FF UK poskytuje, ale rovněž 
posílení vnějšího a mediálního obrazu celé fakulty, jakožto jedné z nejkvalitnějších tuzemských 
vzdělávacích a vědeckých institucí svého druhu, jejíž scholares et profesores jsou špičkovými 
reprezentanty tuzemské vědy a univerzitního vzdělávání. Nezbytným nástrojem k dosažení kýženého 
stavu je zejména vysoká otevřenost instituce uvnitř i navenek a její aktivní a sebevědomé 
prosazování se ve veřejném a mediálním prostoru. 

Jednou z rolí proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy je rovněž koordinace součinnosti 
jednotlivých oddělení děkanátu, zrjména ve vztahu k jejich vnějšímu obrazu. 

Názorově silná a v rozmanitosti jednotná fakulta by se měla stát jedním z vůdčích hlasů v 
debatě o nezbytnosti humanitního vzdělá(vá)ní ve společnosti a kontinuálně hájit vzdělanost jako 
jeden z nejvýznamnějších a nejvíce rozhodujících aspektů prosperující společnosti. 

Prioritou FF UK jakožto největší filozofické fakulty v ČR by nemělo být nic menšího než stát se první 
volbou uchazečů o studium v humanitních oborech a prezentovat se jako špičková vědecko-
výzkumná instituce, jejíž názor je nezpochybnitelně slyšet ve veřejném i odborném diskurzu. 
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů je od toho, aby fakultě - a tedy všem jejím zaměstnancům 
a členům akademické obce - takovou institucí pomáhalo být a zůstat.  



 STRATEGIE ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 
‣ zajistit koordinaci a pravidelnou prezentaci názorů a stanovisek FF UK k otázkám vzdělávání, vědy 

a výzkumu ve všech relevantních médiích, v součinnosti s politikou UK 

‣ v součinnosti s děkanem FF UK rozšířit a zviditelnit roli tiskového mluvčího fakulty, průběžně 
aktivně informovat o dění v rámci instituce, koordinovaně medializovat výstupy vědecké práce, 
popularizovat pedagogickou a další akademickou činnost a nadále posilovat pozici instituce v 
mediálním prostoru 

‣ personální posílení sekce vnějších vztahů: zejména prostřednictvím osoby zodpovědné za 
koncepci, rozvoj a fungování sociálních sítí v rámci FF UK (social-media manager) a koordinátora a 
hlavního produkčního fakultních akcí (event/production manager) 

‣ nadále rozvíjet a rozšiřovat podporu prezentace výsledků vědecké a tvůrčí práce zaměstnanců a 
studentů FF UK ve veřejném prostoru (OWNED MEDIA: fakultní web, sociální sítě, SHARED MEDIA: 
radio, televize, periodika, web) 

‣ pokračovat v podpoře vědeckých konferencí a sympózií pořádaných základními součástmi i 
studentskými spolky a organizacemi (materiální i mediální podpora, zapojení dobrovolníků, 
součinnost při přípravě a komunikaci s médii) 

‣ koncepční rozvoj a využívání sociálních médií jako nástrojů pro komunikaci se širokou, odbornou i 
fakultní veřejností a pro posilování mediálního obrazu a přítomnosti FF UK v mediálním prostoru 
(FB, Twitter, Instagram, YouTube…) 

‣ v součinnosti s dalšími odděleními děkanátu - zejména s proděkanem pro informační zdroje a LVT 
- posílit práci s daty a zahájit jejich podrobnější analýzu (statistiky, data z webu a sociálních sítí, 
aj.), a to jak pro potřeby vnější, tak vnitřní komunikace 

‣ ve spolupráci s proděkanem pro informační zdroje a LVT usilovat o nezbytný rozvoj webových 
stárnek FF UK; provést revizi fakultního webu, připravit a realizovat novou webovou prezentaci 
fakulty zejména s důrazem na klíčové cílové skupiny (studenti, uchazeči, absolventi, veřejnost) 

‣ snažit se o koncepční rozvoj, přípravu a realizaci tematických webových stránek (zejména nové 
weby pro absolventy, uchazeče a zájemce o další vzdělávání) a začlenění a využívání nových médií 
v rámci webu 

‣ pokračovat v systematickém rozšiřování a zkvalitňování anglické mutace fakultního webu 
‣ podpořit rozvoj a vznik (sociálně) mediálního obsahu, který by bylo možné smysluplně využít jak 

pro zviditelnění instituce, tak pro sdílení a šíření jejích aktivit a výstupů (audio-vizuální obsah, 
podcasty, prezentace…) 

‣ v součinnosti s dalšími odděleními děkanátu pokračovat ve vylepšování infrastruktury pro 
zaměstnance a jejich interní komunikaci (intranet, web, newslettery) 

‣ zahájit diskusi o nastavení standardů interní komunikace v rámci FF UK a její dodržování 

‣ posílit informovanost a zvýšit povědomí zaměstnanců o dění na fakultě (zejména o fakultních 
akcích a aktivitách jednotlivých jejích součástí) i v rámci celé univerzity 



‣ společně s vedením FF UK pokračovat v realizaci a koncepčním rozšiřování projektu fakultního/
univerzitního kulturního centra v prostoru Hybernská 4 (v součinnosti s MHMP, RUK a dalšími 
fakultami UK); připravit ucelenou koncepci jeho provozu, nastavit organizační a provozní 
strukturu, připravit programovou náplň v delším výhledu a ve spolupráci s partnery uvést projekt 
ve známost širší veřejnosti (včetně posílení propagace jak mezi univerzitní, tak širokou veřejností) 

‣ ve spolupráci s dalšími partnery a institucemi pokračovat v rozvoji akcí ve veřejném prostoru 
(OpenSquare, Noc knihoven, Týden diverzity, Týden vědy aj.) 

‣ zaměřit se na posílení a rozvoj tradičních společensko-kulturních aktivit pořádaných pod hlavičkou 
FF UK (též ve spolupráci s partnery: Česká filharmonie apod.) - absolventské koncerty, výstavy aj. 

‣ pokračovat v pořádání akcí pro uchazeče a studenty středních škol a rozvíjet je (Den otevřených 
dveří, Léto s FF UK, 24 s FF UK aj.) a aktivně rozšiřovat kontakty a posilovat vztahy s tuzemskými 
středními školami (mj. s cílem přitáhnout pozornost individuálních nadaných studentů) 

‣ pokračovat v organizaci úspěšných populárně-naučných projektů a akcí (Den latiny, Den vědy, 
Mluvící hlavy) a připravit prostor pro inovaci a rozvoj dalších edukativních aktivit 

‣ revitalizovat a koncepčně rozvinout projekt Dětské univerzity FF UK jako ucelené “hry na 
univerzitu” pro žáky základních škol a rozšířit nabídku aktivit v tomto segmentu 

‣ aktivně a pravidelně spolupracovat se Studentskou radou FF, studentskými spolky a podporovat 
studentské aktivity (vědecké, kulturní, vzdělávací, ediční, společenské) 

‣ aktivně pokračovat v rozvoji práce s absolventy (cílený rozvoj Klubu absolventů); využít jejich 
potenciálu k posílení instituce (včetně fundraisingu, propagace fakulty, aj.), ke komunikaci se 
zaměstnavateli a k vytvoření sítě příznivců a sympatizantů 

‣ pokračovat ve spolupráci se soukromým sektorem (zejména v oblasti potenciální spolupráce či 
podpory studentů i uchazečů) 

‣ zajistit pokračování a úspěšnou realizaci kurzů v rámci U3V a připravit výhled aktivit na další 
období (včetně role FF UK v rámci Asociace univerzit třetího věku ČR); analyzovat možnosti 
případné spolupráce FF UK v této oblasti s městem Prahou, resp. MČ Praha 1 

‣ aktivně oslovovat potenciální partnery pro dílčí akce na všech úrovních (příspěvkové organizace a 
další veřejné instituce, zahraniční ambasády a velvyslanectví, soukromý sektor) a vytipovat 
možnosti jejich zapojení do fakultních aktivit 

‣ nadále rozvíjet dobrou a oboustrannou spolupráci s ostatními fakultami a rektorátem UK 

‣ posílit a otevřít komunikaci s/mezi jednotlivými součástmi FF UK a iniciovat jejich širší spolupráci 
a sdílení poznatků, kontaktů a zdrojů 

‣ v součinnosti s proděkankou pro vědu pokračovat v rozvoji edičních aktivit fakultního 
vydavatelství (včetně potenciálního rozšíření nabídky o tituly populárně-naučné) 

‣ nadále veřejně podporovat rozvoj výstavních aktivit v rámci FF UK i mimo její budovy 

‣ zvážit možnosti posílení značky FF UK vytvořením jednotného grafického stylu a ikonografiky 

‣ ve spolupráci s dalšími odděleními děkanátu se pokusit zajistit rozvoj a zvýšit uživatelský komfort 
fakultního e-shopu a rozšířit nabídku merchandisingových produktů 

‣ koordinovaně podporovat a rozvíjet program dobrovolnictví na FF UK a zajistit adekvátní 
ohodnocení těch, kteří se do něho zapojí 



STRATEGIE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ  

‣ pokračovat v úsilí o získávání uchazečů z jiných regionů ČR 

‣ analyzovat podobu prezentace FF UK ve veřejném prostoru (účast na veletrzích vzdělávání v ČR/
SR, přítomnost v médiích, reklama) a připravit strategii dalšího rozvoje v této oblasti 

‣ průběžně získávat a vyhodnocovat data, hodnocení a postřehy úspěšných i neúspěšných uchazečů 
ve vztahu k průběhu a realizaci přijímacího řízení 

‣ aktivně oslovovat absolventy a studenty jiných škol a získat je pro studium na FF UK 

‣ provést analýzu a evaluaci současného stavu přijímacího řizení na jednotlivé obory FF UK a 
pokusit se připravit výhled jeho dalšího rozvoje (diskuse o dílčích standardech přijímacích testů 
apod.) 

‣ komunikačně zajistit bezproblémový přechod na nové akreditace ( jak pro stávající studenty, tak 
pro uchazeče) 

‣ pracovat nejen s uchazeči, ale také s jejich rodiči; informovat uchazeče nejen o studiu, ale 
podmínkách a možnostech života v Praze a jasně vyjadřovat zájem FF UK podporovat nadané 
studenty (stipendia, podpora bydlení) 

‣ ve spolupráci s proděkankou pro zahraničí analyzovat potenciál zahraničních zájemců o studium z 
jazykově blízkých oblastí (Polsko, post-sovětské republiky apod.) a připravit strategii rozvoje  a 
podpory získání kvalitních uchazečů z těchto zemí 

‣ průběžně pracovat na zlepšení zázemí pro veřejnost a uchazeče, včetně vypracování koncepce a 
realizace jednotného systému orientační ikonografiky v budovách FF UK v souladu s jednotným 
vizuálním stylem FF UK 


