
Hodnocení aktualizace DZ FF UK pro a. r. 2018/2019 

 

 

1. Studium 

Odpovědnost: proděkanka pro studium 

 

• Pokračovat v reakreditacích vzdělávacích programů.  

Hodnocení: Plnění úspěšně pokračuje.  

V roce 2018/19 úspěšně pokračovala postupná reakreditace starých studijních oborů na 
nové programy. Část nových programů již byla otevřena pro přijímací řízení a první 
studenti do nich nastoupili v říjnu 2019.  

 

• Podporovat studia v cizích jazycích – připravovat nové studijní programy v 
anglickém jazyce a programy typu joint degree, navýšit počet předmětů 
vyučovaných v cizích jazycích.  

Hodnocení: Plnění úspěšně pokračuje.  

Programy typu joint degree: Byl reakreditován společný studijní program Deutsche Sprache 
und Literatur in Mitteleuropa realizovaný s univerzitou v Lipsku. Byly zahájeny práce na 
programu s předběžným názvem Hebrew and Israel Studies, který by měl být realizován 
formou multiple-degree.  

Programy v anglickém jazyce: Probíhá příprava nového anglickojazyčného programu Art 
and Art History in Central Europe, který by měl být akreditován v roce 2020.  

 

• Zahájit realizaci nových učitelských programů (od ak. r. 2019/20). 

Hodnocení: Splněno. 

V říjnu 2019 došlo k znovuobnovení přípravy budoucích učitelů na FF UK v širším měřítku. 
Kromě dlouhodobě realizovaných učitelských programů češtiny a latiny, nastoupili studenti 
do šesti nových bakalářských (AJ, N, FJ, ŠJ, RJ, Historie) a čtyř navazujících magisterských 
programů (N, FJ, ŠJ, Historie) připravujících budoucí učitele.  

 

• Podporovat rozvoj didaktiky nových učitelských programů. 

Hodnocení: Plnění úspěšně pokračuje. 

Fakulta personálně podpořila rozvoj oborových didaktik na základních součástech, které 
nově realizují učitelské studijní programy. Došlo k posílení personálních kapacit všech 
uvedených pracovišť v rozsahu jednoho až dvou úvazků.  

Byl připraven, podán a následně získán tříletý projekt z programu OPVVV, který je zaměřen 
na rozvoj didaktiky a učitelství celkově. Jeho realizace začne od ledna 2020.  



 

• Vytvořit vnitřní systém hodnocení kvality studijních programů a jejich realizace v 
návaznosti na vznikající systém UK.  

Hodnocení: Plnění úspěšně pokračuje 

V červnu 2019 projednal AS FF UK novelizaci standardu personálního zabezpečení 
studijních programů na FF UK, která zakotvila princip pravidelného hodnocení 
personálního zabezpečení u programů, které mají v tomto směru prozatím deficit. Na 
inovovaný standard navazuje připravované opatření děkana definující proces tohoto 
hodnocení a celkově průběh hodnocení akreditací v období mezi akreditacemi. Třetím 
navazujícím dokumentem bude opatření děkana ke garantům studijních programů, a to 
především programů se specializacemi. Dokončení obou dokumentů je plánováno na rok 
2020.  

 

• Rozšířit stávající podporu studentů SSP – zahájit činnost nového psychosociálního 
centra pro studenty FF UK. 

Hodnocení: Plnění úspěšně pokračuje 

Poradenské centrum FF UK úspěšně zahájilo pilotní provoz v ZS 2018/19 a následně 
rozšířilo svoje služby od LS 2018/19. Více o službách na 
https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/ 

Byl připraven a podán projekt na podporu studijní úspěšnosti studentů z programu OPVVV, 
který bude systém služeb na podporu studentů dále rozvíjet. Projekt byl podpořen a jeho 
tříletá realizace bude zahájena v lednu 2020.  

 

• Podporovat slaďování profesního a rodinného života prostřednictvím rozšíření 
služeb dětského koutku a dětské skupiny. 

Hodnocení: Plnění úspěšně pokračuje 

Služby dětského koutku byly rozšířeny. Změnil se koncept systému hlídání dětí. V koutku 
funguje od listopadu 2018 stálá hlídací služba ve všední dny od 8.45 do 17.30. Tato změna 
významně přispěla ze zvýšení využití dětského koutku. V rámci slaďování rodinného a 
profesního života uspořádala FF UK poprvé program na podzimní prázdniny pro děti 
zaměstnanců, kterého se zúčastnilo 25 dětí, což byla maximální možná kapacita.  

Na základě ekonomické rozvahy vedení FF UK prozatím upustilo od plánu na zahájení 
provozu dětské skupiny.  

 

 

2.  Věda, výzkum a další tvůrčí činnost  

Odpovědnost: proděkan pro vědu  

   

https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/


• Dokončit systém hodnocení vědy a navazujícího hodnocení kvality programů a 

jednotlivých pracovišť. Vypracovat kariérní řád a propojit jej se vznikajícím 

systémem na UK.  

Hodnocení: Plnění pokračuje. V období 2018/2019 byl vedením FF a komisemi rozpracován 

systém průběžného hodnocení studijních programů a kontroly postupu přípravy habilitací 

jednotlivých vyučujících (tzv. oborový docent, definovaný v OD) v těch programech, kde je 

habilitovaných nedostatek. Systém bude spuštěn v návaznosti na ukončení vlny 

reakreditací. Probíhala rovněž implementace nového vnitřního hodnocení UK a národního 

hodnocení Metodikou 2017+.  

 

• Podporovat vědeckou činnost doktorandů, jejich internacionalizaci. Využívat plně 
možností stipendií SVV, stipendií za mimořádné výsledky (vytvoření excelence) a 

mimořádných stipendií.  

Hodnocení: Plnění pokračuje. Pro rok 2019 bylo vyhlášeno přidělení podpory z SVV ve výši 

(5 %) z celkového objemu prostředků pro studenty magisterského a doktorského studia, 

jejichž školitelé nejsou zahrnuti ve vědeckých skupinách Progres. Vedle toho byly 

rozdělovány prostředky za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 

tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (soutěž probíhá 2 x ročně). 

 

• Vytvořit nová pobídková stipendia, aby se doba dokončení blížila standardní době 

studia, zvláště podpora studentů na rodičovské dovolené.  

Hodnocení: Zatím nesplněno. Koncepce pobídkových stipendií zatím nebyla realizována, 

přesouvá se jako významná priorita na další období. 

 

• Pokračovat v nových akreditacích doktorských studijních programů tak, aby byl 

převod na nový systém dokončen co nejdříve. Zajistit personálně programy podle 

nových personálních požadavků (věkový limit). 

Hodnocení: Plnění pokračuje. Celkem bylo již schváleno 23 doktorských programů, 5 

akreditací připravujme, 22 programů zbývá dokončit. Celkem 6 akreditací habilitačního a 

profesorského řízení je stále v řízení na NAÚ, 2 akreditační žádosti připravujeme a 23 

akreditací zbývá přeakreditovat.   

 

• Podporovat cizojazyčné doktorské programy. 

Hodnocení: Plnění pokračuje. Všechny PhD akreditace se akreditují v angličtině, s výjimkou 

Germanoslavistiky (cz, de, ru) a rozšířením pro Germánské a severské jazyky a literatury 

(cz, eng + de). Program MOVES je pouze v angličtině. 

 

• Vytvořit funkční dohody pro společné doktorské programy mezi fakultami UK.  



Hodnocení: Plnění pokračuje. Z iniciativy FF UK byl v součinnosti s RUK vytvořen vzor pro 

mezifakultní dohody o společné realizaci doktorských studijních programů. Na jeho 

podkladě byly na podzim 2019 uzavřeny smlouvy mezi FF UK a FSV UK (týká se studijního 

programu politologie) a FF UK a PedF (týká se studijního programu pedagogika).  

 

• Podporovat spolupráci s AV ČR v doktorských programech.  

Hodnocení: Plnění pokračuje. Během roku se pracovalo na upřesnění jednotlivých smluvních 

bodů v doktorských programech, na jejichž realizaci se podílí některý z ústavů AV ČR. 

Výsledkem tohoto procesu byla Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování 

doktorského studijního programu Sociologie, jejíž znění sice bylo schváleno Akademickým 

senátem FF UK až na zasedání 10. října 2019, příprava však spadala do LS ak. roku 

2018/2019. Na tomto základě lze stavět další případně smlouvy o spolupráci. 

 

• Podporovat mezinárodní doktorské programy, zvláště joint degree. 

Hodnocení: Plnění pokračuje. V roce 2018/2019 byl akreditován a otevřen studijní program 

typu double degree Germanoslavistika (Studi Germanici e Slavi) uskutečňovaný ve 

spolupráci se Sapienza Università di Roma, jednou z největších evropských univerzit. V 

režimu joint degree byl nově otevřen také program Moves (Migration and Modernity: 

Historical and Cultural Challenges) realizovaný konsorciem univerzit (spolu s UK): 

Universidade do Porto, Université Paul-Valéry, Montpellier 3, Freie Universität Berlin, 

University of Kent. Na úrovni RUK se postavení joint degree programů nadále dolaďuje.  

 

• Podporovat postdoktorandské projekty národní i mezinárodní (včetně projektu 

Primus).  

Hodnocení: Plnění pokračuje. Pro rok 2020 byly schváleny za FF UK dva projekty PRIMUS, 

připravované v ak. roce 2018/2109: (“Integrální výzkum textu a četby” a “Genderová 

politika komunistických států vůči muslimům ve východní Evropě: od odhalování závojů k 

vyhánění muslimů”). 

 

• Zapojit se do nových výzev OPVVV. 

Hodnocení: Plnění pokračuje. V průběhu roku 2019 byly připraveny, podány a úspěšně 

získány tři projekty z programu OP VVV. První je projekt "ESF pro VŠ II na UK", jehož 

aktivity budou na FF UK směřovat k všestranné podpoře studijní úspěšnosti studentů. 

Vzniknou vyrovnávací kurzy Anglického jazyka a Akademických dovedností pro studenty 1. 

ročníků a rozšíří se nabídka poradenských a podpůrných služeb pro studenty. Druhý 

projekt “Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK” je zaměřen na 

podporu učitelství na FF UK. Dojde k posílení oborových didaktik nově akreditovaných 

učitelských programů, nastavení systému učitelských praxí a rozpracování profesních 

portfolií budoucích učitelů. Realizace těchto dvou podpořených projektů začne od ledna 

2020. Třetím podpořeným projektem je projekt Českého národního korpusu s názvem 

“Rozšíření výpočetní kapacity infrastruktury CNC” a jeho realizace začne 1.9.2020.   



Hodnocení: V roce 2019 byly předloženy projekty v rámci dotačních titulů GAČR, TAČR, 

NAKI, PRIMUS, GAUK, OP Praha - pól růstu ČR, OP VVV, Horizon 2020, Norské fondy, Úřad 

vlády, Erasmus+, projekty ministerstev, nadací a jiných zdrojů a MHMP. 

  

• Zvyšovat podíl Open Access v publikační činnosti nakladatelství, posilování kvality 

fakultních časopisů (databáze Scopus) a rozšiřování nakladatelské činnosti. 

Podporovat autory mimo fakultu při udržování vysokého standardu.  

Hodnocení: Plnění pokračuje. Ve sledovaném období byl díky aktivitám redakčních rad a 
fakultního vydavatelství zařazen do databáze Scopus další fakultní časopis Svět literatury, 
další - Litteraria Pragensia – je v procesu přijetí, žádosti o další jsou připravovány pro rok 
2020. 

 

3.  Zahraničí   

Odpovědnost: proděkanka pro zahraničí    

 

• Rozvíjet programy krátkodobých pobytů zahraničních studentů ve spolupráci se 

studijním oddělením (studijní programy v cizích jazycích) – snaha o soustavné 

navyšování nabídky předmětů v cizích jazycích.  

Hodnocení: Plnění pokračuje. Navyšovat nabídku cizojazyčných kurzů pro non-degree 

studenty se daří především díky velkému ohlasu nabídky speciálních stipendií pro 

doktorandy. Zároveň byla zahájena příprava akreditací několika studijních programů v 

cizích jazycích (např. History and History of Art in Central Europe) a double-degree 

programů (např. v oboru historie s univerzitami Bayreuth, Mnichov). Byla vytvořena 

pracovní skupina pro přípravu společných studijních programů. Díky programu OPVVV 

získán jeden hostující profesor na ZS 2019/20, jeden na LS 2019/20. Vedoucí PO, vedoucí 

ZO a doc. Hezcková jsou členy pracovní skupiny na RUK, která připravuje metodiku 

společných studijních programů na UK. 

 

• Pečovat nejen o navyšování počtu přijíždějících zahraničních studentů, ale také 

studentů FF UK ve všech stupních studia vyjíždějících do zahraničí.  

Hodnocení: Splněno. Přijíždějící studenti: intenzivně byl propagován program ECES 

(veletrhy EAIE, NAFSA), získáno několik významných partnerů (Brown University, Boston 

College, Northeastern University, NC State, Berkley, Kansas State). Vzájemná výměna: 

Edinburgh - podařilo se uzavřít smlouvu o rozšíření Erasmus+ smluv, St Andrews – 

zahájena příprava rámcové smlouvy pro doktorské programy. Projekty podporující 

mobilitu: ZO koordinuje projekty “Erasmus+ KA 107 (mobility IN, OUT mimo EU); daří se 

podávat projekty “kreditové mobility” (mimo EU), ZO uspělo s projektovou žádostí na 

Podporu mobility v 1. výzvě EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) –realizace mobilit v AR 

2019/2020. Výjezdy studentů FF: v listopadu 2019 ZO poprvé uspořádalo tzv. MOVE Fest – 

akci pro studenty FF UK, která má podpořit jejich zájem o studijní zahraniční pobyt. V rámci 

evropské univerzitní aliance 4EU+ byla uzavřena rámcová smlouva E+ pro všech šest 



partnerských univerzit, která značně usnadní mobilitu studentů i pedagogů (není nutná 

smlouva mezi konkrétními katedrami). V rámci evropské univerzitní aliance 4EU+ byla 

uzavřena rámcová smlouva E+ pro všech šest partnerských univerzit, která značně usnadní 

mobilitu studentů i pedagogů (není nutná smlouva mezi konkrétními katedrami).  

 

• Využívat existující smlouvy pro navyšování mobility pedagogů a administrativních 

pracovníků.  

Hodnocení: Splněno. Úspěchem je především velký zájem administrativních pracovníků o 

výjezdy v rámci Erasmus+ (job shadowing, staff training). FF vyslala 8 zaměstnanců 

děkanátu na intenzivní kurz angličtiny do Británie 

 

• Navyšovat kvalitu služeb poskytovaných základním součástem, zaměstnancům 
fakulty a studentům. Realizace dlouho odkládaného elektronického systému 

evidence pracovních cest a jejich schvalování. (Ve spolupráci s osobním oddělením.)  

Hodnocení: Plnění pokračuje. ZO se podílelo na přípravě modulu pro přijíždějící hosty. Pro 

spuštění ej nutno domluvit jednotný postup OV, GO, ZO a EO. Navázána spolupráce s nově 
vznikajícím Welcome Center RUK. 

 

• Systematizace zahraniční spolupráce v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty, 

jejími potřebami a prioritami jako celku, stejně jako prioritami RUK (evropské 

univerzitní aliance, strategická partnerství).  

Hodnocení: Plnění pokračuje. Daří se komunikovat s RUK a slaďovat konkrétní potřeby FFUK 

se strategií internacionalizace UK. Úspěšně se rozvíjí komunikace s prioritními partnery: 

Brown University (příprava obnovení memoranda o spolupráci na dalších 5 let v únoru 

2020), KU Leuven (spolupráce zejména v rámci KREAS) i partnery v alianci 4EU+. 

 

 

4.  Rozvoj infrastruktury 

Odpovědnost: proděkan pro infrastrukturu 

 

• Pokračovat v přípravě a předkládání IZ postupné rekonstrukce hlavní budovy, 
objektů v Opletalově ulici a Šporkova paláce. Po schválení jednotlivých IZ zahájit 
projektovou přípravu resp. realizaci těchto záměrů. 

Hodnocení: Plnění pokračuje. Hlavní prioritou zůstává rekonstrukce objektů v Opletalově 
ulici. 

 

• Dokončení realizace IZ Obvodový plášť hlavní budovy – především okna a terasy, 
postupná realizace IZ Interiéry hlavní budovy – parter (2019), 4. patro, děkanát, 



dokončení realizace OP VVV Velké posluchárny (2019), dokončení realizace IZ – 
toalety (2019). 

Hodnocení: Částečně splněno. IZ - toalety dokončeno (financování MŠMT), IZ - obvodový 
plášť - probíhá postupná oprava, případně výměna poškozených oken, oprava teras je v 
plánu na jaře 2020. IZ - interiéry byl pozastaven. 

 

• Revidovat pasportizaci místností ve všech objektech využívaných FF UK podle 
reálného stavu, zejména s ohledem na mísení funkcí pracoven a výuky. V 
následujících letech bude třeba tohoto východiska pro úpravu prostorové koncepce 
budov, jež FF UK získá do užívání od roku 2020 dále (znovu Celetná 13, Voršilská, 
Opletalova) a zrcadlově pro promítnutí koncepce do budov stávajících. 

Hodnocení: částečně splněno. Část objektu Celetná 13 opět v užívání FF, dále došlo k 
výraznému posunu v souvislosti s akvizicí objektu Na Příkopě 29. 

 

• Vytvořit metodiku pro zadávání veřejných zakázek s důrazem na vícekriteriální 
hodnocení a posílit kapacitu organizačních útvarů, které ji zajišťují, zejména 
Referátu investic Správy budov. 

Hodnocení: splněno. Referát investic byl posílen o pozici ekonoma investic a má nového 
vedoucího. Veřejné zakázky zásadního charakteru (Opletalova - výkon stavebního dozoru a 
později také výběr zhotovitele) zadávány ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & 
Partners. 

 

• Kritickou prostorovou situaci oddělení děkanátu částečně zmírnit podkrovní 
vestavbou ve Šporkově paláci. 

Hodnocení: nesplněno, resp. splněno jiným způsobem, částečně optimalizací prostorů na 
hlavní budově, částečně akvizicí objektu Na Příkopě 29. 

 

5.  Přijímací řízení a vnější vztahy 

Odpovědnost: proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy 

• Vyhodnotit dopady přechodu na nové akreditace na přijímací řízení, poté eventuálně 

připravit a postupně zavádět potřebná opatření (v organizační přípravě přijímacího 

řízení, podmínkách přijímacího řízení, informačním systému a propagaci oborů). 

Hodnocení: Splněno. 

Podmínky přijímacího řízení, organizace přijímacího řízení, propagace oborů a zčásti i stav 

informačních systémů již plně odpovídají novým akreditacím (a zároveň umožňují hladké 

doběhnutí zbývajících starých akreditací). Zbývá zajistit postupné otevření zatím 

neschválených nových akreditací a také - ve spolupráci s Oddělením informačních systémů, 

RUK a firmou Erudio - postupně doladit nastavení příslušných informačních systémů.               

 



• Rozšířit program výjezdů na střední školy a zmapovat další možné formy spolupráce 

se středními školami (v součinnosti se základními součástmi, platformou didaktiků a 

studentskými spolky a aktivitami).   

Hodnocení: Splněno.  

V kalendářním roce 2019 vyjeli na střední školy studenti ze šesti základních součástí. 

Uskutečnily se též další jednorázové akce na některých středních školách. Tato oblast 

nadále zůstává prioritní a má potenciál k dalšímu rozvoji.  

 

• V součinnosti s RUK a dalšími fakultami UK se podílet na vytvoření funkční a pro 

uchazeče přehledné nabídky nových učitelských programů (s možností 

mezifakultního přijímacího řízení), připravit minikampaň propagující učitelské 

programy.    

Hodnocení: Splněno.  

Od plánu otevřít pro akademický rok 2019/2020 ve větším měřítku mezifakultní studium 

učitelství RUK upustil. Ale Filozofické fakultě UK se podařilo řadu učitelských programů 

akreditovat (viz oddíl Studium); poté se uskutečnilo přijímací řízení i minikampaň. 

 

• Spustit nový web pro uchazeče o bakalářské studium, který jim přístupnou a 

přehlednou formou představí oborovou nabídku fakulty.  

Hodnocení: Průběžně plněno.  

 

• Zrevidovat existující formáty akcí pro uchazeče, propagace oborů a sběru dat o 

přijímacím řízení. Následně podle potřeby začít připravovat modifikace těchto 

oblastí s důrazem na spolupráci se základními součástmi, absolventy, Studentskou 

radou a studentskými spolky a iniciativami. 

Hodnocení: Splněno.  

Přehled revize formátů akcí pro uchazeče a propagace oborů byl představen na setkání k 

vnějším vztahům a propagaci oborů 2. 12. 2019 - včetně tipů pro základní součásti (zapojení 

studentů, využití absolventů, oborové dny, výjezdy na střední školy, online propagace, e-

learningové kurzy), které je možné s podporou Oddělení přijímacího řízení a vnějších 

vztahů převzít a rozvíjet. Pro další akademický rok se chceme zaměřit na rozvoj sběru a 

vyhodnocování dat o propagaci oborů.  

 

• Připravit nabídku nových programů celoživotního vzdělávání na míru pro externí 
partnery (např. státní úřady a instituce).   

Hodnocení: Splněno částečně.  



Proběhla předběžná jednání s Magistrátem hl. m. Prahy a některými městskými částmi. 

Předestřeli jsme naši nabídku - zda studijní programy vzniknou, závisí na rozhodnutí těchto 

partnerských institucí.     

 

• Dále posilovat přítomnost fakulty v médiích a na sociálních sítích, a to s 

následujícími prioritami: a) propagace studia na fakultě (včetně kurzů celoživotního 

vzdělávání), b) prezentace vědeckých úspěchů a vybraných odborných aktivit 

fakulty, c) zapojování fakulty do veřejné debaty o aktuálních společenských 

otázkách, d) prezentace fakulty jako otevřeného společenství sloužícího veřejnosti 

(veřejně přístupné akce, Kampus Hybernská jakožto ztělesnění třetí role fakulty).   

Hodnocení: Stálý úkol, průběžně plněno. 

 

• V součinnosti s resortem vědy připravit funkční systém zapojování zájemců z řad 

doktorandů do vybraných oblastí spadajících do třetí role fakulty (vystupování v 

médiích, vedení kurzů pro veřejnost aj.). 

Hodnocení: Průběžně plněno. 

Ve spolupráci s resortem vědy se připravuje doktorandský den; možnosti zapojování 

doktorandů budou jedním z jeho hlavních témat. 

 

• Obnovit a rozšířit nabídku fakultních propagačních předmětů.   

Hodnocení: Splněno. 

 

• Využít jubilejních palachovských akcí (leden 1969), pořádaných v široké kooperaci 

(RUK, Národní muzeum, ÚSTR, spolek Mene Tekel aj.), pro posílení obrazu fakulty 

jakožto celospolečensky relevantní instituce.     

Hodnocení: Splněno.  

Fakulta se navíc výrazně podílela též na akcích k výročím 17. 11. 1939 a 17. 11. 1989    

 

• Rozvíjet stávající spolupráci s hl. m. Prahou (zejména na projektu Kampus 
Hybernská), vytipovat další možné oblasti spolupráce s hl. m. Prahou a vybranými 

městskými částmi.  

Hodnocení: Průběžně plněno. 

Prioritou (na níž se podílejí též grantová proděkanka, proděkan pro informační zdroje a 

tajemník) je nyní zajištění podmínek dalšího rozvoje Kampusu Hybernská.     

 



• Posílit spolupráci s jinými filozofickými fakultami (v rámci Asociace děkanů 

filozofických fakult i užších partnerství) zejména při propagaci společenského 

přínosu humanitního vzdělávání. 

Hodnocení: Splněno. 

Správa webu asociace přešla na FF UK - vznikl nový web, vzhledný a průběžně 
aktualizovaný (dekaniff.cz). Díky tomu mohou prohlášení a usnesení přijímaná asociací 
(například prohlášení k 30. výročí sametové revoluce) výrazně lépe oslovovat veřejnost.   

 

 

6.  Informační zdroje  

Odpovědnost: proděkan pro informační zdroje  

 

• Aktualizovat hardwarové vybavení, provést akvizici top vybavení (knižní scanner, 3D 
tiskárna).  

Hodnocení: Splněno. Vše řádně vysoutěženo a nakoupeno z projektu OPVVV. Bez 
rozporu platby. V roce 2019 proběhla bez nálezu kontrola na místě  

 

• Dopracovat strategii rozvoje knihoven FF UK.  

Hodnocení: Průběžně plněno. Dokončen převod tzv. příručních knihoven.  

 

• Připravit IT a knihovny v objektech Opletalova a Voršilská.  

Hodnocení: průběžně plněno dle postupu v projektech.  

 

• Pořádat pravidelná školení zaměstnanců a doktorandů ve využívání dostupných 
softwarových nástrojů.  

Průběžně plněno, včetně školení na nový systém Turnitin. 

 

• Pokračovat v postupné digitalizaci provozní agendy FF UK. 

Postupuje dle plánu, zavedeny a spuštěny moduly Nepřítomnosti a MIS/SLŘ. 

 



• Vytvářet a spravovat digitální archivy dat.   

Průběžně realizováno zapojením FFUK do projektu LINDAT/CLARIAH 

 

• Rozvíjet aplikaci pro studentské hodnocení výuky.  

Průběžně realizováno, převedeno pod agendu Oddělení informačních systémů  

 

• Zlepšovat zázemí knihoven FF UK.  

Splněno finalizací projektu OPVVV 

 

• Zvyšovat dostupnost IT podpory pro základní součásti.  

Průběžně realizováno, zejména posílením help desku LVT a zřízení Oddělení 
informačních systémů. 

 

7. Agenda tajemníka  

Odpovědnost: tajemník 

• Dokončit elektronizaci vybraných pracovních agend v oblasti náhledových modulů 
pro zaměstnance a schvalovacích agend pro ekonomické činnosti a činnosti v oblasti 
mobility a internacionalizace pracovníků.   

• Analyzovat činnosti děkanátu a připravit koncepci rozvoje tak, aby jeho útvary 
kvalitně zajišťovaly podporu potřeb moderního vysokoškolského vzdělávání a 
výzkumu.  

• Připravit proces schvalování výzkumných a dalších projektů před podáním žádostí o 
ně. Cílem tohoto opatření je analyzovat potřeby v oblasti finančních, lidských i jiných 
zdrojů s ohledem na stávající kapacitu fakulty. Tato aktivita předpokládá zapojení 
zejména ekonomického a grantového oddělení. 

Hodnocení: Plnění pokračuje. Hlavním místem plnění byl nový organizační řád děkanátu, 
jehož hlavní obrysy byly sice představeny až na podzim 2019, na němž nicméně nový pan 
tajemník intenzivně pracoval v létě 2019 – hned po červnovém nástupu do své funkce. 
Jednotlivé principy nového organizačního řádu stále procházejí diskusí, a to jak interně, 
mezi panem tajemníkem a jednotlivými odděleními děkanátu, tak na půdě Akademického 
senátu FF UK. 


