
Otevřenost světu, služba společnosti, kulturní překlad 

 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (*1976), kandidát na proděkana                   

pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK   

 

Společným jmenovatelem všech tří oblastí proděkanské agendy (přijímací řízení, vnější 
vztahy, další vzdělávání) je propojování akademického prostředí a okolního světa. Tyto 
oblasti se tedy do značné míry kryjí s naplňováním třetí role naší fakulty, s její vzdělávací a 
kulturní službou širší veřejnosti.  

Na aktivity spadající do těchto oblastí lze také nahlížet jako na různé podoby kulturního 
překladu. Například: náplň studia na fakultě a smysl humanitního vzdělání se snažíme 
převádět do jazyka srozumitelného uchazečům; a výsledky našeho bádání „překládáme“ pro 
veřejnost v médiích nebo v kurzech celoživotního vzdělávání.      

Průřezovou prioritou proděkanské agendy je propagace studia na fakultě. Ta prostupuje 
všemi třemi oblastmi. Obraz fakulty vytváří už to, jak uchazečům odpovídáme na telefonáty 
a e-maily anebo jak jim v informačních materiálech prezentujeme složitou strukturu našich 
programů a oborů (přijímací řízení). Součástí propagace studia je i nabídka přípravných 
kurzů pro uchazeče (další vzdělávání). A k propagaci studia směřuje také řada aktivit 
spadajících do rubriky „vnější vztahy“ (spolupráce se středními školami, částečně 
spolupráce s absolventy a komunikace na sociálních sítích aj.).  

Vnější vztahy jsou do značné míry vnitřní vztahy; v propagaci studia a v popularizaci 
vědy totiž hrají zásadní úlohu aktivní akademici a studenti. Díky nim fakulta svou třetí roli 
naplňuje velmi úspěšně. Úlohou proděkana a obou pod něj spadajících oddělení (Centrum 
dalšího vzdělávání a Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů) je jednak sloužit fakultě 
vykonáváním svých standardních úkolů, jednak poskytovat podporu veřejně aktivním 
akademikům a studentům. V dnešní době, kdy čelíme sílícímu znevažování přínosu 
humanitních věd, je zvláště důležité, aby naše fakulta byla ve veřejném prostoru vidět a 
slyšet.    

 

  Další vzdělávání 

Centrum dalšího vzdělávání, zajišťující kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) a Univerzitu 
třetího věku (U3V), pod vedením Ing. Ilony Kellerové dlouhodobě funguje úspěšně. Hlavními 
cíli v této oblasti bude posilovat informovanost směrem dovnitř i ven z fakulty a vyhledávat 
příležitosti a partnerství pro další rozvoj.     

 Posílení informovanosti dovnitř fakulty. Stávající informační servis (rozesílání 
oběžníků) rozšíříme o pravidelná informační setkání pro zájemce o výuku v rámci 
CŽV a U3V pořádaná zhruba jednou za půl roku.  

 Propagace dalšího vzdělávání. Posílíme propagaci dalšího vzdělávání (média, 
sociální sítě, e-mailový newsletter).  Cílem bude jednak získávání nových zájemců u 
CŽV (u U3V toto není zapotřebí), jednak šíření povědomí o tom, že naše fakulta 
poskytuje veřejnosti tuto důležitou službu.  

 Vzdělávací programy na míru. Budeme vyhledávat příležitosti ke spolupráci 
s institucemi (např. státní úřady, městské části aj.), které by mohly mít zájem o 
vzdělávací programy na míru – školení pro zaměstnance, kurzy pro seniory aj.     

 



Přijímací řízení  

Cíle v přijímacím řízení jsou zčásti dány externími faktory (novela vysokoškolského zákona), 
zčásti vycházejí ze snahy o lepší využití dostupných nástrojů (dodatečné přijímací řízení, 
předpokládané počty přijímaných).  

 Přechod na nové akreditace. Postupný přechod na nové akreditace – v úzké 
součinnosti s resorty studia a vědy – bude v nadcházejících letech hlavním 
rozvojovým úkolem v oblasti přijímacího řízení. Vedle nezbytných administrativních 
kroků budeme věnovat soustavnou pozornost „překládání“ nové terminologie a 
pravidel pro uchazeče (slovníčky pojmů, web pro uchazeče o bakalářské studium aj.). 

 Rozšíření dodatečného (zářijového) přijímacího řízení. Dodatečné přijímací 
řízení je hlavní způsob, jak pomoci oborům, které se potýkají s nedostatečným 
počtem uchazečů. Zavedli jsme ho v roce 2017, letos ho otevíráme již pro několik 
desítek oborů a plánujeme posílit povědomí o tom, že naše fakulta dodatečné 
přijímací řízení nabízí (zejména prostřednictvím sociálních sítí, online reklamy a 
partnerských médií).  

 Zvyšování předpokládaných počtů přijímaných. V situaci demografického 
poklesu je důležité zajistit, aby v celofakultním součtu příliš neklesal počet studentů 
zapsaných do 1. ročníků. Nejjednodušším prostředkem k tomu by bylo zvýšení 
předpokládaných počtů přijímaných (PPP) u oborů, na které se pravidelně hlásí 
výrazně více uchazečů, než může být přijato. Budeme od základních součástí 
zjišťovat, za jakých podmínek (personálních, kapacitních) by toto bylo možné 
provést, a poté zkoumat možnosti splnění těchto podmínek a zvýšení PPP.       

 Zavedení druhého přijímacího řízení do doktorského studia. „Druhé“ přijímací 
řízení do doktorského studia (s nástupem do studia v letním semestru) umožňují 
univerzitní předpisy poprvé uskutečnit v lednu 2020. Ve spolupráci s resortem vědy 
připravujeme jeho zavedení.   
 

Vnější vztahy  

Aktivit, které by potenciálně bylo možné rozvíjet v široké oblasti vnějších vztahů, je velmi 
mnoho. O to důležitější je jasné a realistické stanovení priorit. U většiny aktivit v této oblasti 
(např. spolupráce s absolventy, Dětská univerzita FF UK, dobrovolnictví, projekt Open 
Square, český a anglický web fakulty, výstavy, propagační předměty) proto počítáme 
s pokračováním víceméně v dosavadním rozsahu či v nastoupené cestě. Výrazněji se 
plánujeme zaměřit na následující prioritní oblasti.        

 

 Střední školy. Spolupráce se středními školami se již na fakultě v mnoha směrech 
úspěšně rozvíjí; a její význam roste mj. v souvislosti s přípravou nových učitelských 
akreditací. Pro nadcházející období pokládám za podstatné: posílit vnitrofakultní 
informovanost a koordinaci; navazovat nová přímá partnerství se středními školami; 
ve spolupráci se základními součástmi rozšířit program studentských výjezdů na 
střední školy; a podle možností obohatit nabídku workshopů a kurzů pro střední 
školy.   

 Studentské aktivity. Studentskou radu FF UK a studentské spolky i neformální 
iniciativy považuji za stěžejní partnery: jsou důležitou součástí života fakulty a 
podstatnou měrou se podílejí na utváření jejího veřejného obrazu. Podporu spolků ze 
strany vedení fakulty posílí již připravované opatření děkana. Spolupráce mezi 
spolky a týmem vnějších vztahů probíhá dlouhodobě; rád bych ji dále prohloubil a 
zaměřil se přitom mimo jiné na výměnu zkušeností a hledání nových cest 
v oslovování zájemců o studium.     



 Sociální sítě. Správu většiny fakultních profilů na sociálních sítích (výjimkou bude 
např. Twitter, viz níže) převedeme na jednoho zaměstnance, což umožní jejich lepší 
vzájemnou koordinaci i přesnější zacílení na jednotlivé skupiny uživatelů. 
V komunikaci na sociálních sítích výrazně posílíme využívání videoobsahu.   

 Hlas fakulty ve veřejném prostoru. Nový tiskový mluvčí Mgr. Petr Kukal naváže na 
práci Mgr. Iny Píšové (toho času na mateřské dovolené), která agendu tiskového 
mluvčího na fakultě vybudovala. Navíc Mgr. Kukal spravuje i nově založený fakultní 
účet na Twitteru; díky tomu se podstatně rozšíří naše možnosti popularizace vědy, 
relevantního komentování aktuálního dění i komunikace s novináři, politiky a 
dalšími opinion makery.       

 

Kampus Hybernská 

Kampus Hybernská se postupně stává ohniskem setkávání širokého společenství naší 
fakulty – studentů, akademiků i neakademických pracovníků, absolventů i dalších lidí, kteří 
se chtějí podílet na fakultním dění. Kampus také vtahuje fakultu do sítě spolupráce s řadou 
klíčových aktérů (hl. m. Praha, rektorát a ostatní fakulty UK, různé významné vzdělávací a 
kulturní instituce). A díky soustředění aktivit pro veřejnost na jednom místě se svébytným 
geniem loci se Kampus Hybernská stává živým ztělesněním „třetí role“ naší fakulty, 
atraktivním například i pro zájemce o studium.  

 Organizační ukotvení. Na základě domluvy s panem děkanem a s týmem Kampusu 
Hybernská bude Kampus veden ředitelem/ředitelkou spadající(m) přímo pod 
děkana. Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy bude členem rady Kampusu. 
Bude se podílet jednak na utváření a naplňování strategie fungování Kampusu, 
jednak na informačním propojení Kampusu s vedením fakulty, základními součástmi, 
odděleními děkanátu a Studentskou radou FF UK a studentskými spolky. 

 Využití prostor. Postupně opravované prostory Kampusu bychom v maximální 
možné míře rádi využívali tak, aby se tím částečně ulevilo přetíženým budovám 
fakulty.  

 Didaktická laboratoř. V návaznosti na již běžící projekty jako Didaktická platforma 
nebo Library of Languages plánujeme v Kampusu rozvíjet inovativní přístupy ve 
vzdělávání, se zvláštním důrazem na spolupráci se středními školami.   


