
   
 

1 

STRATEGICKÝ ZÁMĚR FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA OBDOBÍ 2021–2025 
 
 

Strategický záměr Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je jako střednědobý výhled činnosti 

výsledkem společného postupu fakultního vedení, fakultních komisí a Akademického senátu 

FF UK. Spočívá na obecných zásadách univerzitního života a zahrnuje nejdůležitější pole 

fakultní činnosti, tedy (1) lidi a prostředí, (2) studium a (3) vědeckou a výzkumnou činnost, 

dále pak (4) mezinárodní spolupráci a (5) vztah fakulty k vnějšímu prostředí. V rámci těchto 

oddílů jsou obsaženy i další důležité principy a oblasti jako kvalitativní rozvoj děkanátu, 

digitalizace, rovnost šancí, kariérní rozvoj, transfer poznatků nebo další vzdělávání. 

Strategický záměr Filozofické fakulty UK navazuje na Strategický záměr Univerzity Karlovy 

pro období 2021–2025 a na Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty UK na léta 2016–2020.  

PREAMBULE 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je klíčovou humanitní a sociálněvědní institucí 

v českém prostředí s nepopiratelným významem v mezinárodním a zejména 

středoevropském  kontextu. Jako nejstarší instituce tohoto druhu v zemi a středobod 

klíčových kompetencí i diskusí je FF UK jak spojnicí univerzitního a mimouniverzitního 

vědění v humanitní a společenskovědní oblasti, tak garantem kvalitní výuky propojené se 

špičkovou vědou. Nabízí unikátní šíři oborů a specializací a zasazuje se o interdisciplinární 

integraci filologicky, historicky, filozoficky, uměnovědně a společenskovědně zaměřeného 

bádání.  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se hlásí k principu jednoty výzkumu a výuky. Rozvojem 

vědeckého poznání vede své studenty k vědění, kompetencím i kritickému myšlení. 

Podporuje své studenty ve vědecké činnosti a posiluje jejich samostatnost v uvažování, jakož 

i citlivost pro odpovědné jednání ve společnosti. Je proto nejen místem setkávání špičkových 

expertů a motivovaných studentů, ale celkově fakultou výrazných osobností ve vědě i výuce. 

Vzdělávání a věda jsou vedeny snahou o porozumění a dialog ve společnosti; jsou založeny na 

mezioborové, institucionální a osobní spolupráci, a to jak v domácím, tak mezinárodním 

prostředí. Komplexní a silné obory, schopné pěstovat excelentní vědu, mohou předávat 

tradici kultury a vzdělávání, rozvíjet inovativní přístupy ve vědě i výuce a připravovat ty, kteří 

budou pokračovat v těchto snahách uvnitř univerzit či v dalších profesích. Fakulta rovněž 

posiluje důvěru ve vědecké poznání, a to zejména komunikací a otevřeností 

v metodologických postupech, výsledcích a interpretaci badatelské práce. Varuje před 

zjednodušenými výklady a zdůrazňuje komplexitu vědeckého poznání. Připomíná hranice 

poznatelného a zviditelňuje kontroverze spojené s nejrůznějšími tématy. 

Fakulta si uvědomuje svou společenskou odpovědnost, v níž k rozvoji vědecké excelence a 

standardům dobré vědecké praxe neodmyslitelně patří přenos poznatků a kompetencí a jejich 

uplatnění mimo akademickou půdu. Fakulta cíleně podporuje profesní vzdělávání, a to jak 

směrem k profesím vyžadujícím specifické kompetence, tak k širšímu rámci profesního 

uplatnění, v němž je důležitá citlivost k minulosti, jazyku (a jazykům), různým druhům umění, 

ke společnosti či politice. Fakulta se tím stává jednou z ústředních institucí otevřené 
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společnosti a demokratického řádu. Schopnost pojmenovávat a odvaha nabízet různé výklady 

minulosti i současnosti, zasazovat se o vzájemnou toleranci, mít respekt k oponentům je 

fakultním příspěvkem ke kultivaci humanitních ideálů, na nichž demokratická společnost 

stojí. K tomu neodmyslitelně patří i rozvíjení principů udržitelného rozvoje, akademická 

integrita, samospráva, solidarita a sounáležitost. 

Strategický záměr FF UK stojí na těchto pěti základních principech: 

I. FF UK má představovat první volbu v oblasti humanitního a společenskovědního 

vzdělání.  

II. FF UK nabízí kvalitní výuku v propojení se špičkovou vědou. Připravuje pro odbornou 

práci i uplatnění v dalších profesích vyžadujících dané odborné kompetence a zvyšuje 

vědomí společenské odpovědnosti. 

III. Kvalita vědecké a výzkumné činnosti na FF UK napříč obory odpovídá nebo se co 

nejvíce blíží standardům předních evropských univerzit a rozvíjí se v dialogu s nimi. 

IV. FF UK se napříč obory aktivně účastní mezinárodní spolupráce ve výuce i výzkumu. 

V. FF UK je otevřeným prostředím s odpovědností vůči společnosti, jejíž ústřední 

hodnoty kultivuje, podílí se na udržitelném rozvoji v dimenzi environmentální, 

sociální, kulturní i ekonomické a usiluje o účinné naplňování třetí role univerzity. 

Těmto principům odpovídá také pět kapitol, do nichž je Strategický záměr FF UK rozčleněn. 

Každá kapitola sestává z několika strategických priorit (SP) a ke každé prioritě jsou přiřazeny 

relevantní aktivity a ukazatele. 

I. LIDÉ A PROSTŘEDÍ 

Chceme, aby Filozofická fakulta UK představovala první volbu v oblasti společenských 

a humanitních věd – pro kvalitní uchazeče, studenty a akademické i vědecké 

pracovníky včetně zahraničních. K tomu je třeba definovat a uvést v život principy pro 

kariérní růst a systém hodnocení studijních programů, pracovišť či jednotlivých 

pracovníků. Filozofická fakulta UK řeší dlouhodobý problém nedostatku poslucháren, 

stísněných kancelářských prostor pro akademické pracovníky i administrativní 

personál; pracovní prostředí, fakultní infrastrukturu a administrativní podporu 

akademickým pracovníkům je nezbytné nadále zlepšovat. 

SP I.1 Dokončíme transparentní systém kariérního rozvoje s odpovídajícími nástroji 

personální politiky. 

(odpovídají: děkan a tajemník) 

Aktivity 

1. V návaznosti na rámcová pravidla připravovaná UK přijmeme pravidla kariérního 

postupu pro akademické, vědecké i administrativní pracovníky. 

2. V návaznosti na připravované principy na úrovni UK zavedeme pravidelné hodnocení 

akademických a vědeckých pracovníků, které bude poskytovat užitečnou zpětnou 

vazbu k jejich vzdělávací a tvůrčí činnosti a které zároveň nebude pracovníky, jejich 

nadřízené a celou fakultu vystavovat nadměrné a příliš časté byrokratické zátěži. 
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3. Vedoucím pracovníkům poskytneme nástroje pro vytváření efektivní personální 

politiky jejich pracoviště. 

4. Provedeme revizi nastavení pracovněprávních vztahů, tj. pracovněprávní 

dokumentace, katalogu prací akademických a neakademických pracovníků, nastavení 

pracovních smluv na dobu určitou a neurčitou, používání dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) apod. 

5. Na základě vyhodnocení nového výběrového procesu zefektivníme výběrová řízení na 

pozice akademických pracovníků, včetně pracovníků ze zahraničí (viz SP IV.2), 

v souladu s principy strategie Human Resources Strategy for Researchers (HR4SR). 

Ukazatele 

1. Dokončený Kariérní řád FF UK a systém hodnocení akademických a vědeckých 

pracovníků 

2. Metodický návod pro vedoucí pracovníky shrnující jejich možnosti a povinnosti při 

řízení pracovišť 

3. Počet revidovaných pracovních smluv akademických a neakademických pracovníků 

4. Aktualizovaná směrnice pro výběrová řízení na pozice akademických pracovníků 

 

SP I.2 Filozofická fakulta UK usiluje o nejlepší doktorandy – motivované absolventy 

humanitních a sociálněvědních programů z ČR i ze zahraničí. 

(odpovídá: proděkan pro vědu a výzkum a proděkan pro přijímací řízení a vnější 

vztahy) 

Aktivity 

1. Rozšíříme nabídku otevíraných cizojazyčných doktorských studijních programů. 

2. Budeme nadále podporovat doktorské studium pod dvojím vedením. 

3. Budeme pokračovat v trendu snižování celkového počtu doktorandů s důrazem na 

výběr nejlepších, talentovaných studentů. 

4. Podpoříme prostupnost doktorských studijních programů napříč obory; budeme 

usilovat o kvalitní uchazeče z ČR i ze zahraničí, a čelit tak negativním účinkům 

inbreedingu. 

Ukazatele 

1. Počet otvíraných cizojazyčných doktorských studijních programů 

2. Počet studentů studujících v cizojazyčných doktorských studijních programech 

3. Počet studentů pod dvojím vedením v poměru k celkovému počtu studentů 

4. Celkový počet doktorandů přijímaných na FF UK v poměru k počtu uchazečů 

5. Podíl absolventů jiných fakult a vysokých škol, včetně zahraničních, na celkovém 

počtu doktorandů 

 

SP I.3 Doktorské studium na Filozofické fakultě UK je otevřené, efektivní, flexibilní, 

badatelsky orientované s vysokou mírou úspěšného dokončení. 

(odpovídá: proděkan pro vědu a výzkum) 



   
 

4 

Aktivity 

1. Budeme vypisovat výhradně studijní programy splňující standardy stanovené 

reformou doktorského studia na FF UK po roce 2015. 

2. Budeme důsledně dodržovat maximální počet doktorandů na jednoho školitele, aby 

se tito mohli dostatečně věnovat individuální práci se studenty. 

3. Budeme podporovat zapojení doktorandů do konkrétních výzkumných projektů 

řešených jejich školiteli a základními součástmi včetně projektů Primus. 

4. Budeme podporovat rozvoj doktorandských badatelských týmů s účastí 

pregraduálních studentů, které řeší samostatné výzkumné úkoly vnitřně provázané 

s badatelským směřováním oboru a základní součásti (viz také SP I.4). 

5. Budeme motivovat doktorandy k publikační činnosti v kvalitních – především 

cizojazyčných – recenzovaných a impaktovaných časopisech již od prvních fází studia 

a poskytovat jim v ní dostatečnou podporu. 

6. Prostřednictvím motivačních pobídek pro školitele (odměny) i doktorandy 

(mimořádná stipendia) a v kooperaci s oborovými radami budeme pokračovat ve 

snižování průměrné doby doktorského studia tak, aby se blížila době standardní, a 

optimálně nepřekračovala 5 let. 

7. Budeme rozvíjet evaluace doktorského studia a implementovat jejich výstupy do 

dalšího zlepšování realizace doktorských studijních programů. 

Ukazatele 

1. Počty doktorandů na školitele odpovídající pracovní pozici 

2. Podíl doktorandů aktivně zapojených do vědeckých projektů svých oborů 

3. Množství a kvalita publikačních výstupů doktorandů 

4. Množství studentů / výstupů ucházejících se o mimořádná stipendia za vědecké 

výstupy, počet oceněných 

5. Počty aktivních účastí doktorandů na mezinárodních konferencích 

6. Zkracování průměrné délky doktorského studia 

7. Zvyšující se míra úspěšnosti dokončení doktorského studia 

 

SP I.4 Filozofická fakulta UK bude podporovat vědeckou činnost pregraduálních 

studentů. 

(odpovídají: proděkan pro studium a proděkan pro vědu a výzkum) 

Aktivity 

1. Budeme nadále podporovat Studentská vědecká stipendia (SVS) s cílem brzkého 

zapojení pregraduálních studentů do vědeckých aktivit jejich oborů (srov. SP I.3). 

2. Budeme podporovat užší spolupráci magisterských studentů s doktorskými studenty, 

např. prostřednictvím projektů GAUK. 

3. Budeme podporovat začleňování pregraduálních studentů do výzkumných projektů 

řešených na základních součástech (viz i SP II.1). 
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4. Pregraduální studenty, kteří se úspěšně podílejí na výzkumné činnosti, budeme 

motivovat k další vědecké práci a k přechodu do doktorského studia včetně studia na 

zahraničních univerzitách. 

Ukazatele 

1. Počet podpořených projektů SVS 

2. Publikační výstupy studentů podpořených SVS 

3. Každoroční realizace Dne mladé vědy s vystoupením pregraduálních studentů 

4. Podpořené řešitelské týmy zahrnující pregraduální studenty 

 

SP I.5 Budeme pokračovat v rozvoji fakultní infrastruktury a zlepšování pracovního 

prostředí. 

(odpovídá: proděkan pro infrastrukturu) 

Aktivity 

1. Budeme pokračovat v práci na rekonstrukci objektů fakulty v Opletalově ulici 

v návaznosti na pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení. 

2. Budeme postupně rekonstruovat části hlavní budovy podle jednotlivých funkčních 

celků.  

3. Provedeme komplexní prostorovou analýzu fakulty a připravíme dlouhodobou 

koncepci řešení přeplněnosti kancelářských prostor a části učeben. Následně budeme 

usilovat o optimalizaci prostorového uspořádání scelováním příbuzných aktivit do 

funkčně uspořádaných celků. 

4. Zpracujeme metodiku pro pořizování vybavení (nábytku atd.) do jednotlivých budov 

za účelem vyšší míry standardizace, aby se usnadnilo stěhování pracovišť a zároveň i 

naplnily potřeby ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. 

5. V závislosti na získávání externích zdrojů financování budeme pokračovat v postupné 

realizaci investičních záměrů plánovaných v předchozích strategických dokumentech 

fakulty.  

6. Budeme pokračovat v konceptu provozu fakulty šetrného k životnímu prostředí a 

klimatu. 

7. Rozpracujeme koncepci vytváření dlouhodobých fondů v rámci rozpočtu fakulty, 

v nichž bude možné postupně akumulovat prostředky na rekonstrukce budov (zvl. 

Sweerts-Šporkovský palác, Opletalova), které rozpočtově přesahují finanční možnosti 

fakulty v krátkodobém horizontu. 

Ukazatele 

1. Spuštění rekonstrukce objektů v Opletalově ulici 

2. Realizace rekonstrukcí místností a dalších prostor v hlavní budově FF UK 

3. Zpracování návrhu komplexní prostorové reorganizace fakulty 

4. Zavedení metodiky nákupu nábytku, příp. dalších metodických postupů 

5. Ucelený návrh dlouhodobých rozpočtových fondů 

6. Rozšíření způsobů třídění odpadu ve všech objektech FF UK 

7. Kvantifikovatelné údaje o spotřebě směřující k vyšší ekologické šetrnosti 
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SP I.6 Budeme pokračovat v podpoře efektivity řízení a rozhodování na všech úrovních 

děkanátu. 

(odpovídají: tajemník a proděkan pro informační zdroje) 

Aktivity 

1. Pokračující optimalizací činností a organizační struktury děkanátu dosáhneme 

efektivnějšího zařazení činností jednotlivých agend. 

2. Budeme pokračovat v postupné digitalizaci průřezových procesů a agend (vykazování 

nepřítomností v rámci evidence docházky, služebních cest, smluv a závazků, stipendií 

atp.), a tím nadále snižovat administrativní zátěž. 

3. Zefektivníme vnitřní systém kontroly dodržování povinností stanovených zákonem o 

finanční kontrole s cílem předcházet sankcím a pokutám zatěžujícím rozpočet fakulty. 

4. Zavedeme systém centrálního nákupu vybraných služeb a zboží (viz i SP I.5, aktivitu 

4). 

Ukazatele 

1. Efektivnější procesy fakultní administrativy, zejména v oblasti informačních systémů 

FF UK, administrace smluv, provozu a správy budov, nakupování, udělování cen, 

stipendií 

2. Počet digitalizovaných procesů a agend 

3. Nastavené kontrolní mechanismy finančních operací 

4. Pokles finančních sankcí, neuznatelných nákladů projektů, škodných událostí, 

pohledávek, soudních sporů 

 

SP I.7 Budeme podporovat mnohost a diverzitu, rovnost postavení všech členů 

akademické obce a zaměstnanců fakulty i rovné šance pro osoby s postižením. 

(odpovídají: děkan a proděkan pro studium) 

Aktivity 

1. Budeme usilovat o ochranu studentů a zaměstnanců fakulty před různými typy 

diskriminace a obtěžování. 

2. Budeme pokračovat ve zlepšování podmínek pro studenty a akademické i 

neakademické pracovníky se speciálními potřebami, včetně kroků směřujících 

k bezbariérovému prostředí v prostorách FF UK. 

3. Budeme podporovat genderovou rovnováhu napříč fakultou. 

4. Budeme podporovat absolventy a absolventky FF UK v jejich rozhodování o vědecké 

kariéře a profesním uplatnění a v jejich snaze sladit akademickou a rodičovskou roli 

(srov. i SP II.8). 

5. Budeme nadále vstupovat do celospolečenské debaty o kulturním pluralismu a o 

ochraně před různě pojatou diskriminací (genderovou, etnickou, věkovou atd.), např. 

ve spolupráci s interdisciplinárním Centrem genderových studií. 
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6. Budeme dbát na rozvoj informačních dovedností a kompetencí studentů i 

zaměstnanců, aby informační technologie neprohlubovaly sociální nerovnosti. 

Ukazatele 

1. Zřízení funkce zvláštního poradce děkana pro otázky diskriminace a obtěžování, 

nezávislého na jiných fakultních strukturách 

2. Počet registrovaných studentů se speciálními potřebami a individuálních studijních 

plánů s modifikacemi studia pro studenty se speciálními potřebami 

3. Služby Poradenského centra FF UK zaměřené na studenty se speciálními potřebami a 

na rodiče–akademiky i rodiče–studenty 

4. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (např. úprava pracovních 

úvazků či pracovního prostředí, zajištění kompenzačních pomůcek apod.) 

5. Počet školení zaměřených na informační dovednosti pro studenty i akademiky 

6. Personální rozvoj Střediska vědeckých informací (úvazky na poradenskou činnost pro 

studenty i zaměstnance v oblasti informačních technologií) 

II. STUDIUM 

Výuka na Filozofické fakultě UK má intelektuální hloubku, výkladovou komplexnost a 

zakládá se na dlouhodobém a systematickém výzkumu. Studium zprostředkovává 

oborové a metodické znalosti a otevírá cestu k (a) badatelské praxi, (b) širšímu 

profesnímu uplatnění i (c) ke společensky odpovědnému jednání. Studium podporuje 

kritické myšlení, samostatnost úsudku, schopnost pojmenovávat a řešit náročné 

problémy i hledat odpovědi na budoucí výzvy. 

SP II.1 Budeme rozvíjet vysoce kvalitní a mezinárodně atraktivní studijní programy, 

včetně joint a double degree programů. 

(odpovídají: proděkan pro studium a proděkan pro zahraničí) 

Aktivity 

1. Zavedeme interní systém průběžného hodnocení kvality realizace akreditovaných 

studijních programů navazující na systém hodnocení kvality UK. 

2. Posílíme vazbu studijních programů na výzkumné aktivity oborů, a tím i zapojení 

studentů do výzkumu (viz také SP I.4). 

3. Budeme pokračovat v internacionalizaci výuky (viz SP IV.4).  

4. Podpoříme společné studijní programy (joint a double degree) a vedení závěrečných 

prací v režimu cotutelle, tzv. bridge professors, hostující a mimořádné profesory 

v kooperaci s rektorátem UK i samostatně. Budeme se zasazovat o zjednodušení 

administrativní zátěže mezinárodních programů, aby nebyly jen výjimkami, ale 

„běžným“ typem studia na FF UK.  

5. Podpoříme vznik studijních programů akreditovaných v cizím jazyce. 

6. Podpoříme didaktickou a pedagogickou připravenost akademiků, tak aby mohli 

aktivně propojovat obě složky práce FF UK.  

7. Vytvoříme systém didaktické a pedagogické podpory pro začínající akademiky. 
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Ukazatele 

1. Interní systém průběžného hodnocení kvality realizace akreditovaných studijních 

programů navazující na systém hodnocení kvality UK 

2. Finanční podpora poskytnutá výzkumným projektům pregraduálních studentů 

v rámci studentských vědeckých stipendií (SVS) 

3. Počet společných studijních programů (joint a double degree) a studijních programů 

akreditovaných v cizím jazyce 

4. Metodika přípravy společných studijních programů včetně jejich strukturální podpory 

(personální zajištění na zapojených odděleních děkanátu) 

5. Vznik systému didaktické podpory pro začínající akademiky 

 

SP II.2 Budeme podporovat rozvoj sdruženého studia napříč fakultou a napříč 

univerzitou. 

(odpovídá: proděkan pro studium) 

Aktivity 

1. Budeme podporovat mezioborovou prostupnost v rámci FF UK, a to hlavně konkrétní 

podporou tzv. sdruženého studia, které absolventům může poskytnout lepší 

východisko k praxi mimo akademické prostředí a posiluje i jejich badatelskou 

připravenost. 

2. Podpoříme další rozvoj sdruženého studia napříč UK. 

3. Budeme podporovat a iniciovat veškeré aktivity vedoucí ke zlepšení legislativního, 

metodického, administrativního a technického prostředí pro realizaci sdruženého 

studia v návaznosti na aktivity UK. 

Ukazatele 

1. Počet studijních programů, které lze studovat v rámci sdruženého studia na FF UK 

2. Počet mezifakultních programů sdruženého studia 

3. Zapojení do univerzitních aktivit směřujících ke vzniku univerzitních předpisů a 

metodik pro realizaci sdruženého studia napříč fakultami UK 

 

SP II.3 Budeme podporovat profesní programy směřující k uplatnění ve společensky 

potřebných oblastech. 

(odpovídá: proděkan pro studium) 

Aktivity 

1. Podpoříme studijní programy, které vzdělávají odborníky připravené zastávat 

společensky potřebné profese. Našimi prioritami jsou: 

a. Příprava budoucích učitelů s cílem pozitivně ovlivňovat kvalitu základního a 

středního vzdělávání. Proto budeme podporovat tento typ přípravy 

absolventů na úrovni základních součástí, vytvoříme stabilní systém fakultní 

přípravy učitelů ve spolupráci s praxí a budeme cíleně pěstovat oborové 

didaktiky.   
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b. Rozvoj profesních programů mimo učitelské přípravy zvláště v oblastech 

pomáhajících profesí. 

c. Profesní kurzy celoživotního vzdělávání. 

Ukazatele 

1. Vznik Centra učitelství FF UK a jeho odborné vědecké platformy pro rozvoj didaktik 

oborů i pedagogicko-psychologické přípravy, včetně rozvoje sítě fakultních škol pro 

zajištění odborné praxe studentů 

2. Vznik sítě fakultních pracovišť pro praktickou přípravu studentů dalších pomáhajících 

profesí (psychologie, sociální práce) 

 

SP II.4 Budeme nadále pěstovat vědní obory v celé šíři badatelského spektra. 

(odpovídají: děkan a proděkan pro studium) 

Aktivity 

1. Budeme nadále podporovat zachování oborové pestrosti FF UK při průběžném 

sledování kvality realizace akreditovaných studijních programů (viz SP II.1, aktivita 

1). 

2. Budeme usilovat o propojování aktivit jednotlivých strategických oborů jak na úrovni 

základních součástí, tak v rámci výzkumných center (viz SP III.2), a to v souladu s 

Koncepcí rozvoje strategických oborů na Filozofické fakultě UK pojednanou AS FF UK 

dne 10. 10. 2019. 

3. Strategické obory (zejména programy/obory se studiem jazyků z regionů 

významných z geopolitického hlediska) budeme rozvíjet i ve spolupráci s jednotlivými 

ústavy Akademie věd ČR a dalšími pracovišti v ČR i v zahraničí. 

Ukazatele 

1. Podpora strategických oborů prostřednictvím CRP a dalších meziuniverzitních 

projektů 

2. Zapojení odborníků z jiných domácích i zahraničních akademických a vědeckých 

pracovišť do výuky strategických oborů 

 

SP II.5 Budeme podporovat moderní formy vzdělávání a nové technologie. 

(odpovídají: proděkan pro informační zdroje a proděkan pro studium) 

Aktivity 

1. Podpoříme moderní pedagogické přístupy a inovace metod i forem výuky přispívající 

k aktivní roli studentů při vzdělávání, rozvoji jejich kompetencí i k využívání 

nejnovějších technologií. 

2. Podpoříme vznik nových předmětů využívajících prvků distančního vzdělávání, aby e-

learningové prvky vhodně doplňovaly prezenční výuku a abychom posilovali 

otevřenost a internacionalizaci naší vzdělávací činnosti (viz SP IV.5). 
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Ukazatele 

1. Zapojení vyučujících do vzdělávacích kurzů UK směřujících k podpoře moderních 

pedagogických přístupů 

2. Nové předměty využívající e-learningové, příp. blended-learningové přístupy 

 

SP II.6 Rozvíjíme moderní služby v oblasti knihovnictví, digitalizace a elektronických 

informačních zdrojů. 

(odpovídá: proděkan pro informační zdroje) 

Aktivity 

1. Vytvoříme kvalitní digitální zázemí pro studenty ze všech sociálních skupin, aby 

moderní ICT prostředky byly dostupné všem. 

2. Strategickým rozvojem elektronických databází zvýšíme dostupnost současné 

odborné literatury napříč obory. 

3. Budeme rozvíjet knihovny FF UK, aby byl dostatek kvalitních míst pro studium. 

4. Budeme dále rozvíjet nástroje pro podporu tvůrčího psaní, posilovat etické principy 

ve vědecké práci a rozšiřovat implementaci antiplagiátorské kontroly průběžných i 

závěrečných prací našich studentů. 

Ukazatele 

1. Počet notebooků a dalších zařízení k zapůjčení studentům 

2. Počet dostupných databází elektronických zdrojů 

3. Studijní místa pro studenty v prostorách knihoven FF UK 

4. E-learningový kurz pro vyučující i studenty se zaměřením na publikační etiku a praxi 

 

SP II.7 Posílíme sepětí mezi vzděláváním a praxí a zajistíme dlouhodobou uplatnitelnost 

absolventů fakulty. 

(odpovídají: proděkan pro studium a proděkan pro projektové řízení a grantovou 

činnost) 

Aktivity  

1. Podpoříme zapojení externích odborníků z praxe do konzultování a oponování 

závěrečných studentských prací. 

2. Podpoříme společné výzkumné a jiné projekty s partnery z praxe.    

3. Posílíme spolupráci s vnějšími partnery v oblasti studentských praxí a stáží. 

4. Rozšíříme nabídku kariérního poradenství pro budoucí absolventy. 

5. Rozšíříme nabídku předmětů vyučovaných v cizích jazycích (s přihlédnutím k 

oborovým specifikům) a kurzů znalostí a dovedností nezbytných pro budoucí 

uplatnění studentů. 

6. Ve spolupráci s Rektorátem UK a Magistrátem hl. m. Prahy budeme vytvářet prostředí 

pro spolupráci s partnery z praxe v rámci v Kampusu Hybernská a rozvíjet tímto 

směrem aktivity v rámci Studentského domu v Kampusu Hybernská. 
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Ukazatele 

1. Smluvní zajištění praktické přípravy studentů napříč studijními programy FF UK, 

včetně strukturální podpory oddělení děkanátu 

2. Počet předmětů vyučovaných v cizích jazycích 

3. Nabídka kariérního poradenství jako součást služeb Poradenského centra FF UK 

 

SP II.8 FF UK pečuje o své studenty, podporuje jejich studijní úspěšnost a usiluje o 

zvyšování míry úspěšného dokončování studia. 

(odpovídá: proděkan pro studium) 

Aktivity 

1. V návaznosti na studentské evaluace a na pravidelné hodnocení akreditací budeme 

průběžně upravovat studijní programy a studijní plány, případně Pravidla pro 

organizaci studia. 

2. Posílíme poradenskou činnost, podporu zvyšování studijních kompetencí, budování 

resilience, včetně prevence a včasné pomoci při syndromu vyhoření. 

3. Budeme podporovat a rozvíjet služby Poradenského centra FF UK pro studenty, 

včetně studentů se speciálními potřebami (viz SP I.7).  

Ukazatele 

1. Podíl studentů, kteří úspěšně dokončí studium 

2. Rozsah služeb Poradenského centra FF UK 

3. Zapojení do univerzitních aktivit směřujících k lepšímu systému sociální podpory 

studentů 

III. VĚDA A VÝZKUM 

Vědecké a výzkumné činnosti napříč obory na FF UK rozvíjíme tak, aby odpovídaly 

nebo se co nejvíce blížily standardům předních evropských univerzit. Věda na FF UK je 

inovativní, přínosná, sleduje nové trendy v metodologii a přispívá k jejich formování. 

Rozvíjíme zapojování do nejrůznějších grantových schémat a podporu grantové 

činnosti. Badatelé FF UK publikují své klíčové výstupy v mezinárodně významných 

periodikách a formou kvalitních monografií. Vlastní časopisecká produkce fakulty 

usiluje o implementaci principů otevřené vědy. 

SP III.1 Filozofická fakulta UK nadále podporuje kvalitní vědu v rámci domácí i 

zahraniční grantové činnosti. 

(odpovídají: proděkan pro vědu a výzkum a proděkan pro projektové řízení a 

grantovou činnost) 

Aktivity 

1. V souladu se strategií pro dlouhodobý koncepční rozvoj jednotlivých vědních oborů 

na Univerzitě Karlově budeme nadále rozvíjet kvalitní vědu prostřednictvím 
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programů PROGRES (a navazujících programů), UNCE a PRIMUS a prostřednictvím 

svých výzkumných center (viz také SP III.2). 

2. V návaznosti na realizaci projektu excelentního výzkumu KREAS (Kreativita a 

adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě financovaného z OP 

VVV) bude FF UK aktivně podporovat návazné projekty zajišťující vyšší efektivitu 

financování, dlouhodobě bude poskytovat podporu v administrativním zajištění při 

přípravě a realizaci projektů a při propagaci aktuálních výzev. 

3. V návaznosti na strategii rozvoje Grantové agentury Univerzity Karlovy budeme 

aktivně podporovat tvůrčí práci studentů prostřednictvím administrativní podpory 

při přípravě projektů a propagací aktuálních výzev. 

4. Budeme usilovat o systematické využívání dostupných možností projektového 

financování ze strany UK, čímž podpoříme zapojování do mezinárodních grantových 

soutěží, včetně grantů Evropské výzkumné rady, a zvýšení šance na úspěšnost v těchto 

soutěžích. 

5. Budeme nadále podporovat vědeckou činnost prostřednictvím velké výzkumné 

infrastruktury (Český národní korpus). 

Ukazatele 

1. Rozvoj administrativní a koncepční grantové podpory 

2. Počet podaných grantových žádostí 

3. Počet schválených grantových žádostí 

4. Počet kvalitních publikačních výstupů 

 

SP III.2 Výzkumná centra FF UK podporují badatelské aktivity základních součástí 

směrem k mezioborovosti a mezinárodnosti. 

(odpovídá: proděkan pro vědu a výzkum) 

Aktivity 

1. Výzkumná centra FF UK formálně ukotvíme s důrazem na mezioborovost a 

mezinárodní přesah jejich aktivit. 

2. Budeme poskytovat podporu aktivním výzkumným centrům v oblastech mobility, 

grantové činnosti a propagace. 

3. Činnost výzkumných center a jejich badatelských a publikačních počinů budeme 

každoročně vyhodnocovat. 

Ukazatele 

1. Počet výzkumných center splňujících formální nároky definované fakultou 

2. Počet grantových žádostí navázaných na výzkumná centra 

3. Pravidelná činnost jednotlivých výzkumných center dokladovaná výročními zprávami 

 

SP III.3 Filozofická fakulta UK podporuje a rozvíjí principy otevřené vědy a etické vědecké 

praxe. 

(odpovídají: proděkan pro vědu a výzkum a proděkan pro informační zdroje) 
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Aktivity 

1. Budeme usilovat o vytvoření podmínek pro širší využívání režimu Open Access 

v rámci publikačních strategií. 

2. Zasadíme se o vyšší informovanost akademiků o režimu Open Access a jeho větší 

využívání. 

3. Podpoříme otevřené sdílení výzkumných dat napříč obory v intencích FAIR principů. 

4. V návaznosti na Etický kodex UK a fakultní předpisy budeme rozšiřovat povědomí o 

etických zásadách vědecké práce. 

5. Etické zásady vědecké práce budou součástí povinných školení pro akademické a 

vědecké pracovníky i součástí studia na všech stupních. 

Ukazatele 

1. Počet textů publikovaných v režimu Open Access 

2. Počet projektů a týmů, jejichž výzkumná data jsou volně sdílena prostřednictvím 

digitálních repozitářů 

3. E-learningový kurz pro akademiky i studenty zaměřený na demonstraci správných a 

identifikaci chybných příkladů vědecké práce 

 

SP III.4 Filozofická fakulta UK prostřednictvím svého vydavatelství zpřístupňuje 

významné badatelské výsledky svých pracovišť odbornému publiku doma i v zahraničí a 

v časopisech dává prostor expertům odpovídajících oborů z ČR i mimo ni. 

(odpovídají: proděkan pro vědu a výzkum a proděkan pro informační zdroje) 

Aktivity 

1. Budeme podporovat směřování fakultních oborových časopisů k registraci 

v mezinárodních databázích. 

2. Budeme usilovat o zvyšování podílů externích autorů. 

3. Budeme podporovat zvyšování kvality monografických řad a jejich dostupnost 

mezinárodnímu publiku. 

Ukazatele 

1. Počet fakultních časopisů indexovaných v databázích Scopus, případně WoS 

2. Podíl cizojazyčných článků ve fakultních časopisech 

3. Podíl příspěvků externistů ve fakultních časopisech 

4. Zvyšující se podíl monografií v cizích jazycích (nejen ve fakultním vydavatelství) 

 

SP III.5 Zasadíme se o nastavení interních procesů a řízení projektů. 

(odpovídá: proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost) 

Aktivity 

1. Vypracujeme a zavedeme interní metodiku projektového řízení, která bude definovat 

kompetence a postupy dle projektového cyklu. 
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2. Vytvoříme pracovní skupinu, která bude posuzovat vybrané projektové záměry, 

doporučovat jejich rozpracování do projektových žádostí a rozhodovat o jejich 

předložení poskytovateli finančních prostředků. 

3. Vytvoříme základní šablony pro administraci projektů a jednoduché webové rozhraní 

obsahující ilustraci pracovních postupů pro předkládání a realizaci projektů. 

4. Zajistíme průběžný monitoring a evaluaci všech projektů v realizaci, čímž budeme 

předcházet možnému finančnímu riziku (viz rovněž SP I.6). 

Ukazatele  

1. Vytvořená metodika projektového řízení  

2. Ustavení pracovní skupiny pro posuzování projektových záměrů 

3. Vytvoření webového rozhraní  

4. Počet šablon pro administraci  

5. Vytvoření evaluačního dotazníku a následný monitoring 

 

SP III.6 Filozofická fakulta UK nadále podporuje přenos poznatků, dovedností a 

technologií do praxe. 

(odpovídá: proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost) 

Aktivity 

1. Budeme nadále podporovat transfer znalostí a technologií do praxe a větší zapojení 

do takto zaměřené mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce, a posilovat tak třetí 

roli univerzity. 

2. Posílíme transfer znalostí a technologií do praxe prostřednictvím mezifakultní 

spolupráce v rámci UK, zejména využitím potenciálu mezioborové spolupráce s MFF 

UK. 

3. Budeme usilovat o systematické využívání dostupných možností podpory ze strany 

UK, zejména prostřednictvím spolupráce s Centrem pro přenos poznatků a technologií 

UK. 

4. V návaznosti na úspěšné projekty budeme usilovat o spolupráci a partnerství 

s partnery z aplikační sféry. 

5. Pro projekty podporující přenos poznatků do praxe budeme využívat prostředí 

s vhodným transferovým a komerčním potenciálem, jakým je Kampus Hybernská. 

Ukazatele  

1. Počet transferových projektů 

2. Počet založených spin-off společností 

3. Počet navázaných spoluprací a partnerství s partnery z aplikační sféry 

4.  Objem finančních prostředků získaný z transferu 

IV. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

(odpovídá: proděkan pro zahraničí) 
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Filozofická fakulta UK je otevřená a mezinárodně uznávaná instituce, spolupracující 

s univerzitními i dalšími badatelskými pracovišti po celém světě. Učitelé i studenti 

napříč obory se zapojují do zahraniční spolupráce a jsou aktivními účastníky 

mezinárodního vědeckého diskursu s cílem dosáhnout co nejvyšší kvality bádání i  

výuky a umožnit absolventům uplatnění v nadnárodním rámci. Podpora akademických 

i studentských mobilit na jedné straně a participace v mezinárodních badatelských 

projektech a týmech na straně druhé patří mezi priority fakulty. 

SP IV.1 Podporujeme akademické a studentské mobility. 

Aktivity 

1. Budeme podporovat propojování pedagogické a vědecké roviny v mezinárodní 

spolupráci (research-based education). 

2. Budeme pokračovat v podpoře programu Erasmus+ v novém období (2021–2027): 

předpokládáme větší flexibilitu pro studentské mobility a stáže (uvolnění dosavadní 

fixace na semestr, blended mobilities). 

3. Maximálně využijeme potenciálu projektu Erasmus+ (2020–2023) v rámci Evropské 

univerzitní aliance 4EU+, která je v tuto chvíli nejambicióznějším zahraničním 

projektem Univerzity Karlovy. 

4. Budeme nadále podporovat Erasmus+ kreditové mobility (země mimo Evropskou 

unii), EHP granty (Norsko, Island, Švýcarsko), meziuniverzitní a další formy 

studentských výměn. 

5. Poskytneme maximální podporu a propagaci praktickým stážím jako alternativě 

studijních výjezdů (větší provázanost s praxí a s tématy studentských závěrečných 

prací). 

6. Budeme spolupracovat s Evropským centrem a Centrem strategických partnerství 

RUK při rozvoji těch forem meziuniverzitní spolupráce, které překračují hranice 

jednotlivých fakult; zároveň budeme podporovat a rozvíjet specifické bilaterální a 

multilaterální formy spolupráce, vycházející z potřeb konkrétních oborů a základních 

součástí. 

7. Budeme poskytovat pokračující administrativní podporu pedagogickým mobilitám 

v rámci Erasmus+ a dalších programů. 

Ukazatele 

1. Setrvalý nebo narůstající počet úspěšně realizovaných studentských a akademických 

výjezdů 

2. Setrvalý nebo narůstající počet úspěšně navázaných projektů mezinárodní vědecké 

spolupráce 

  

SP IV.2 Poskytneme významnější podporu zahraničním akademikům působícím na FF UK. 
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Aktivity 

1. Využijeme všechny dostupné možnosti (projekty OPVVV, univerzitní postdoc výzvy 

ad.) pro navýšení počtu zahraničních badatelů pro obohacení výuky a vytváření 

společných vědeckých týmů. 

2. Zajistíme administrativní zázemí pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty zahraničních 

akademiků, včetně zlepšování jazykových kompetencí administrativních pracovníků 

různých oddělení děkanátu (interní jazykové kurzy, podpora výjezdů na jazykové 

kurzy do zahraničí, případě online jazykové kurzy s rodilými mluvčími financované 

z programu Erasmus+ a Internacionalizace). Předpokládáme úzkou spolupráci se Staff 

Welcome Centre UK. 

Ukazatele 

1. Setrvalý nebo narůstající počet realizovaných pobytů zahraničních akademiků 

2. Stoupající kvalifikace zaměstnanců děkanátu především co se týče jazykových 

kompetencí 

  

SP IV.3 Budeme rozvíjet společné studijní programy. 

Aktivity 

1. Budeme usilovat o maximální využívání potenciálu společných studijních programů, 

který narůstá se zahušťující se sítí evropských univerzitních aliancí. Budeme 

podporovat komplementaritu kurikul napříč partnerskými univerzitami. 

2. Budeme podporovat využívání možností v rámci aliance 4EU+ a strategických 

partnerských univerzit UK i tradičních oblastí spolupráce FF UK. 

3. Budeme usilovat o maximalizaci potenciálu toho, že FF UK je nejvýznamnějším 

centrem výzkumu i vzdělávání v oblasti bohemistických studií v České republice a 

spolupracuje s pracovišti na celém světě. Budeme podporovat existující bohemistické 

studijní programy na zahraničních univerzitách. Prostřednictvím vzájemných výměn 

studentů a pedagogů budeme usilovat o kombinování spolupráce se zahraničními 

bohemisty při rozvoji jiných studijních programů. 

Ukazatele 

1. Narůstající počet akreditovaných společných studijních programů 

2. Posílení spolupráce mezi bohemistickými pracovišti napříč fakultou s cílem plně 

využít potenciál bohemistického výzkumu a výuky v rámci FF UK 

    

SP IV.4 Zkvalitníme nabídku cizojazyčných kurzů a rozšíříme nabídku studijních 

programů. 

Aktivity 

1. Budeme nadále usilovat o zajištění dostatečné nabídky cizojazyčné výuky v rámci 

všech oborů studia, nezbytné pro realizaci studentských mobilit v rámci programu 

Erasmus+ a dalších. 
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2. Podpoříme začleňování cizojazyčných předmětů do akreditovaných studijních 

programů i vypisování jednorázových volitelných předmětů. 

3. Podle charakteru jednotlivých oborů budeme podporovat výuku i v jiných jazycích než 

v angličtině, a tím přispívat k udržování multilingválnosti jakožto jednoho 

z nejvýraznějších rysů Filozofické fakulty UK. 

Ukazatele 

1. Počet vypisovaných cizojazyčných kurzů 

2. Počet akreditovaných cizojazyčných studijních programů 

 

SP IV.5 Budeme posilovat internacionalizaci prostřednictvím různých forem virtuálních 

mobilit. 

Aktivity 

1. Podpoříme všechny formy realizace mezinárodní spolupráce šetrné k životnímu 

prostředí, čímž umožníme omezování nákladů, které mohou být limitující zejména pro 

studentské mobility (virtuální mobility, blended mobilities – srov. SP II.5). 

2. Budeme usilovat o zajištění co nejefektivnější podpory pro akademiky při přípravě a 

realizaci e-learningových kurzů. 

3. Budeme podporovat propagaci FF UK v zahraničí skrze elektronické kurzy a 

jednorázové přednášky a jiné virtuální akce (např. program Czech Online). 

Ukazatele 

1. Navyšování počtu nabízených distančních kurzů 

2. Počet nových virtuálních / blended mobilit 

5. VNĚJŠÍ VZTAHY A TŘETÍ ROLE 

(odpovídá: proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy) 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se hlásí k principu otevřené univerzity, která 

přijímá svou odpovědnost vůči společnosti, podílí se na jejím udržitelném rozvoji 

v dimenzi environmentální, sociální, kulturní a ekonomické a usiluje o účinné 

naplňování třetí role prostřednictvím profesní, kulturní a občanské angažovanosti 

svých zaměstnanců, studentů a absolventů. Ve své službě společnosti se fakulta 

zaměřuje na spoluutváření veřejné diskuse, popularizaci humanitního a 

sociálněvědního bádání, transfer jeho výsledků do praxe a poskytování různých forem 

celoživotního vzdělávání. Naplňování třetí role probíhá v úzkém propojení s výukou a 

výzkumem a v síti vztahů zahrnující potenciální zájemce a uchazeče o studium, 

akademickou obec a neakademické zaměstnance fakulty, studentské spolky, 

absolventy, odbornou a širokou veřejnost, média, střední a vysoké školy, orgány 

veřejné správy, výzkumné, vzdělávací a kulturní instituce a další subjekty.  
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Komunikační priority: ve všech formách veřejné prezentace fakulty uvedených níže se 

zaměříme na následující priority zdůrazňující všestranný přínos humanitních a 

sociálních věd. 

1. Budeme účinně popularizovat poznatky a výsledky všech humanitních a 

sociálněvědních disciplín pěstovaných na FF UK.  

2. Budeme se podílet na spoluutváření fundované, pluralitní a kultivované veřejné 

diskuse o aktuálních otázkách. 

3. Budeme konkrétně prezentovat mnohačetné praktické přínosy humanitních a 

sociálních věd (neomezující se na úzce chápané aplikace) a možnosti uplatnění 

absolventů humanitních a sociálněvědních oborů.   

4. Budeme názorně ukazovat konkrétní působení humanitních a sociálních věd 

v každodenním životě. 

5. Budeme prosazovat hodnoty humanity, demokratičnosti, rovnosti, diverzity, 

tolerance, aktivního občanství, kulturní rozmanitosti a udržitelného rozvoje. 

 

SP V.1 Budeme dále rozvíjet komunikaci s uchazeči a propagaci studijních programů (se 

zohledněním jejich specifik) s využitím širokého spektra nástrojů naplňujících jednotlivé 

dílčí cíle v této oblasti. 

Aktivity  

1. Rozrůzňování propagace studijních programů podle jejich specifik: ve spolupráci se 

základními součástmi budeme zkvalitňovat obsah webových vizitek studijních 

programů jakožto jádra komunikace s uchazeči.   

2. Zpřehledňování oborové struktury fakulty pro uchazeče: budeme se aktivně podílet 

na vzniku a rozvoji celouniverzitního webu pro uchazeče nakarlovku.cz, budeme dále 

obsahově rozvíjet web svetffuk.cz.  

3. Posilování osobní komunikace s uchazeči: budeme dále rozvíjet program výjezdů na 

střední školy, zavedeme druhý den otevřených dveří, podpoříme vznik nových 

přípravných kurzů pro uchazeče včetně e-learningových, budeme směrem ke 

středoškolákům více propagovat možnost účastnit se přednášek v rámci bakalářského 

studia, podpoříme rozvoj stávajících oborových dnů (Mezinárodní den archeologie, 

Evropský den jazyků, Den latiny, Den češtiny, Den Afriky) a vznik nových, ve 

spolupráci s Rektorátem UK a Magistrátem hl. m. Prahy budeme v Kampusu 

Hybernská pořádat akce propagující studijní programy FF UK.   

4. Posilování komunikace s uchazeči mimo Prahu a střední Čechy: zavedeme online chaty 

s uchazeči, budeme se podílet na zkvalitňování obsahu cílícího na mimopražské 

uchazeče na webu nakarlovku.cz, začneme pořádat pravidelné akce pro uchazeče 

v regionech mimo Prahu a střední Čechy. 

5. Posilování informovanosti uchazečů o jejich možném budoucím uplatnění: do 

propagace studijních programů více zapojíme absolventy (viz SP V.4), upravíme 

informace o uplatnění absolventů v podmínkách přijímacího řízení, budeme dále 

zpřesňovat a v propagaci více využívat příklady uplatnění absolventů na webu 

svetffuk.cz. 
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6. Posilování propagace cizojazyčných studijních programů: budeme se podílet na 

zkvalitňování obsahu webu studyinprague.cz a vznikajícího celouniverzitního webu 

cílícího na zahraniční uchazeče.  

Ukazatele 

1. Vznik celouniverzitního webu nakarlovku.cz, kvalita jeho obsahu cílícího na 

mimopražské uchazeče 

2. Počet a oborová struktura výjezdů na střední školy 

3. Vznik druhého dne otevřených dveří 

4. Počet přípravných kurzů pro uchazeče 

5. Vznik nových oborových dnů 

6. Počet významnějších akcí propagujících studijní programy FF UK  

7. Zavedení online chatů s uchazeči 

8. Vznik nových akcí pro uchazeče v regionech mimo Prahu a střední Čechy 

9. Upravené informace o uplatnění absolventů v podmínkách přijímacího řízení 

 

SP V.2 Budeme dále zkvalitňovat podobu přijímacího řízení s důrazem na vstřícnost vůči 

uchazečům a na propojení s propagací studijních programů. 

Aktivity 

1. Posílíme propojení agendy akreditací a přijímacího řízení, díky čemuž budeme při 

reakreditacích více dbát na srozumitelnost a atraktivitu studijních programů pro 

uchazeče a na výraznější zohlednění třetí role (zejména provázanost studijních plánů 

se společenským přínosem studijních programů a s možnostmi uplatnění jejich 

absolventů). 

2. Zpřehledníme a zpřesníme podobu přijímacích zkoušek například sjednocením 

struktury testů obecných studijních předpokladů a jazykových testů nebo zavedením 

společných kritérií pro hodnocení motivace. 

3. U studijních programů, kde počet uchazečů dlouhodobě příliš nepřevyšuje počet 

přijatých, vyhodnotíme možnost přijímání uchazečů bez přijímacích zkoušek a 

případně tento postup zavedeme. 

4. Posílíme sběr dat o přijímacím řízení a jejich následné využití v propagaci studijních 

programů. 

Ukazatele 

1. Sjednocení struktury testů obecných studijních předpokladů a jazykových testů 

2. Zavedení společných kritérií pro hodnocení motivace, popř. i dalších částí přijímacích 

zkoušek 

3. Vyhodnocení možnosti přijímání uchazečů na vybrané studijní programy bez 

přijímacích zkoušek a případné zavedení tohoto postupu 

4. Zavedení a konkrétní využití sběru dalších dat o přijímacím řízení (např. pro kampaň 

cílící na uchazeče mimo Prahu a střední Čechy) 
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SP V.3 Budeme dále rozvíjet vnitrofakultní spolupráci v oblasti vnějších vztahů. 

Aktivity 

1. Budeme základním součástem, oddělením děkanátu a studentským spolkům nadále 

poskytovat metodickou podporu v oblasti vnějších vztahů (komunikace v médiích a 

na sociálních sítích, webdesign, produkce akcí, vizuální styl fakulty) prostřednictvím 

konzultací, manuálů a workshopů. 

2. Ve spolupráci se základními součástmi, Studentskou radou a studentskými spolky 

posílíme informování nově přijatých studentů (zejména bakalářského studia) a jejich 

začleňování do života fakulty. 

3. Posílíme vnitrofakultní koordinaci spolupráce se středními školami. 

4. Posílíme vnitřní i vnější propagaci cen udělovaných pedagogům a studentům, 

zavedeme druhou celofakultní studentskou cenu (vedle Ceny Jana Palacha), 

podpoříme vznik nových oborových studentských cen. 

5. Zavedeme soutěž studentských projektů v oblasti třetí role a vybrané projekty 

finančně podpoříme. 

6. Ve spolupráci s Rektorátem UK a Magistrátem hl. m. Prahy budeme dále rozvíjet 

aktivity v rámci Studentského domu v Kampusu Hybernská. 

Ukazatele 

1. Počet a obsah vytvořených manuálů a uspořádaných workshopů zaměřených na 

vnější vztahy 

2. Nastavený mechanismus koordinace vnitrofakultní spolupráce se středními školami 

3. Vznik druhé celofakultní studentské ceny a nových oborových studentských cen 

 

SP V.4 Ve spolupráci s Klubem Alumni UK a základními součástmi budeme dále posilovat 

práci s absolventy FF UK a jejich zapojení do veřejné prezentace fakulty. 

Aktivity 

1. Posílíme zapojení absolventů do propagace studijních programů, například založením 

a pravidelnou aktualizací celofakultní webové “galerie absolventů”. 

2. Posílíme využití výzkumů uplatnění absolventů při propagaci studijních programů. 

3. Ve spolupráci se základními součástmi vytvoříme manuál dobré praxe práce 

s absolventy a budeme v práci s absolventy podporovat základní součásti. 

4. Budeme dále šířit povědomí o “Zlatých promocích” a posílíme vyhledávání jejich 

účastníků za FF UK. 

5. Rozvineme komunikaci s absolventy na síti LinkedIn. 

Ukazatele 

1. Vznik celofakultní webové “galerie absolventů”, počet absolventských profilů v ní 

2. Vznik manuálu dobré praxe práce s absolventy 

3. Počet účastníků “Zlatých promocí” za FF UK 

4. Počet absolventů FF UK sledujících stránku fakulty na síti LinkedIn, počty interakcí 
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SP V.5 Budeme dále zkvalitňovat prezentaci FF UK na webových stránkách, sociálních 

sítích a v médiích a budeme vyhledávat a využívat nové příležitosti v těchto oblastech.  

Aktivity 

1. Posílíme tvorbu vlastního obsahu na webových stránkách fakulty například založením 

“webového magazínu” zaměřeného na prezentaci výzkumu na FF UK a propagaci 

studijních programů. 

2. Budeme zavádět průběžné obsahové inovace ve fakultních profilech na sociálních 

sítích Facebook, Twitter a Instagram. 

3. Budeme sledovat aktuální trendy v online komunikaci a podle potřeby na ně reagovat 

například založením fakultních profilů na dalších sociálních sítích nebo rozšířením 

využívaných způsobů online propagace studijních programů. 

4. Posílíme využití multimediálního obsahu na sociálních sítích. 

5. Budeme dále rozvíjet síť stálých mediálních partnerů fakulty. 

6. Budeme vyhledávat a využívat příležitosti pro dlouhodobou spolupráci fakulty s 

kvalitními médii (cykly článků v tištěných i elektronických periodikách, vlastní 

rozhlasové či televizní pořady apod.). 

7. Posílíme sběr informací o odborných, popularizačních a uměleckých publikacích 

vydávaných pedagogy a studenty FF UK a jejich propagaci. 

Ukazatele 

1. Vznik “webového magazínu” FF UK 

2. Počet sledujících fakultních profilů na Facebooku, Twitteru a Instagramu, počty 

interakcí, případný vznik profilů na dalších sociálních sítích 

3. Posílené využití multimediálního obsahu na sociálních sítích 

4. Počet a kvalita stálých mediálních partnerů fakulty 

5. Počet a kvalita dlouhodobějších mediálních projektů (cykly článků, vlastní rozhlasové 

či televizní pořady) 

6. Počet propagovaných publikací pedagogů a studentů FF UK 

 

SP V.6 Budeme dále zkvalitňovat nabídku i propagaci kurzů celoživotního vzdělávání a 

vnitrofakultní spolupráci v této oblasti. 

Aktivity 

1. Budeme dále posilovat vnitrofakultní informovanost o celoživotním vzdělávání a 

metodickou podporu v této oblasti. 

2. S využitím dosavadní dobré praxe zpracujeme manuál kurzů celoživotního vzdělávání 

(včetně přípravných kurzů pro uchazeče) zahrnující i využití e-learningu. 

3. Budeme dále posilovat propagaci kurzů celoživotního vzdělávání. 

4. U vybraných studijních programů zavedeme “nulté ročníky” v rámci celoživotního 

vzdělávání s následným uznáváním kreditů pro ty účastníky, kteří budou přijati 

k bakalářskému studiu. 

5. Budeme průběžně zkvalitňovat strukturu nabídky programů Univerzity třetího věku. 
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6. Podpoříme intenzivnější zapojování doktorandů do výuky v programech Univerzity 

třetího věku, a tím přispějeme k posílení mezigeneračního dialogu. 

Ukazatele 

1. Vznik manuálu kurzů celoživotního vzdělávání zahrnujícího i využití e-learningu 

2. Počet mediálních výstupů a kampaní na sociálních sítí zaměřených na propagaci kurzů 

celoživotního vzdělávání 

3. Počet zavedených “nultých ročníků” v rámci celoživotního vzdělávání 

4. Počet doktorandů vyučujících v programech Univerzity třetího věku 

 

Předkládá: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan Filozofické fakulty UK. 

Tento Strategický záměr FF UK nahrazuje Dlouhodobý záměr FF UK v Praze na léta 2016–

2020 (schválený 14. 1. 2016) a je platný a účinný pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025. Návrh 

tohoto Strategického záměru FF UK byl 15. 10. 2020 projednán Vědeckou radou FF UK a 12. 

11. 2020 schválen Akademickým senátem FF UK. 
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