
východiska 
 

Studium stojí odedávna v centru vysokoškolského života. Základní rysy rozvoje fakulty v oblasti studia a s ním přiroze-
ně pevně svázané agendy přijímacího řízení jsou stanoveny v Strategickém záměru UK (2021–2025) a v Strategickém 
záměru FF UK (2021–2025). FF UK je silným a sebevědomým akademickým subjektem s bohatou tradicí. Ráda bych 
využila všech jejích jedinečných rysů, rozsáhlých zkušeností a vysokého mnohostranného potenciálu a napomohla 
k tomu, aby i nadále zůstala respektovanou vzdělávací institucí vyhledávanou našimi i zahraničními uchazeči o studi-
um. 

Máme-li jako fakulta v oblasti studia a přijímacího řízení obstát se ctí v současných podmínkách a pokud možno před-
jímat budoucí trendy, je nutné postupovat věcně, koncepčně, systematicky, konzistentně, efektivně a uvážlivě a hledat 
a do praxe zavádět pokud možno nesložitá, době odpovídající a konkurenceschopná řešení. Konkrétně chci úsilí napřít 
zejména těmito směry: (a) navázat na dosavadní dobrou praxi (včetně zkušeností získaných během „dvou nestandard-
ních kovidových let“), (b) dále rozšiřovat spektrum aktivit a zároveň je neustále zkvalitňovat, (c) stanovit si v jednotli-
vých oblastech kvantitativní, kvalitativní a rozvojové priority a cíle a následně strategie, jak jich dosáhnout (včetně stra-
tegií finančních a projektových), (d) zaměřit se na to, aby se fakulta stávala “průhlednou a čitelnou” (pro širokou, od-
bornou i uchazečskou veřejnost, ale i směrem k jednotlivým součástem fakulty, studentům a zaměstnancům), (e) usilo-
vat o spolupráci uvnitř fakulty, mezi fakultami univerzity i na meziuniverzitní úrovni, (f) postupovat v úzké součinnos-
ti s ostatními proděkany, v rámci jednotné koncepce a koordinovaných kroků kolegia děkanky, (g) pokračovat v budo-
vání Studijního oddělení a Oddělení přijímacího řízení směrem k efektivně fungujícím servisním pracovištím (dovnitř 
i vně fakulty), (h) budovat fakultu v souladu s principy Design for All. 
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konkrétní úkoly na období 2022–2026 

 

přijímací řízení (pregraduální a postgraduální studium) 

 Stavět na stávajících pilířích struktury a realizace přijímacího řízení v rámci fakulty. 

 Zároveň flexibilně pokračovat v započatých trendech (diverzifikace podmínek přijímání podle potřeb oborů 
a struktury uchazečů, distanční přijímací řízení, dodatečné přijímací řízení aj.) a zavádět nové prvky (např. v reali-
zaci zápisů do studia). 

 

pregraduální studium 

 Zachovat stávající specifika studia na fakultě (největší vzdělávací instituce svého druhu u nás; velmi široká oborová 
pestrost; naprosto unikátní množství kombinací oborů; u mnohých oborů je FF UK jediným místem, kde lze tyto 
obory u nás studovat aj.). 

 Zároveň otevřít diskusi o koncepci pregraduálního studia na FF UK jako celku a provázanosti bakalářského a nava-
zujícího magisterského studia. 

 Efektivně využívat rozličné možnosti zkvalitnění studia (výuka realizovaná napříč různými obory fakulty,  
e-learning, intenzivnější zapojení různých prvků internacionalizace studia aj.), využívat vnitrofakultní i mezifakult-
ní sdílení dosavadní dobré praxe. 

 Posilovat prvky kompetenčního a individualizovaného vzdělávání, včetně studentské vědy a podpory studentských 
aktivit zaměřených na edukační inovace (např. formou stáží, projektových seminářů s vědeckými či aplikovanými 
výstupy, zapojením studentů do badatelských týmů aj.) 

 Zlepšovat prostorové, organizační a technické podmínky pro výuku i samostudium. 

 Pokračovat v elektronizaci a digitalizaci studijní agendy a oběhu dokumentů (mj. co nejdříve spustit aplikaci pro 
studentské žádosti). Cílem je, aby nutné administrativní činnosti (studentů, vyučujících, kateder a ústavů, studijní-
ho oddělení a příp. dalších částí fakulty) probíhaly co nejefektivněji a pokud možno elektronicky a „na dálku“. 

 Nabízet vyučujícím možnosti vzdělávání směřující k nabývání různých pedagogických kompetencí. Postupovat při 
tom v součinnosti s vedením univerzity.  

 

uchazeči a studenti se speciálními studijními potřebami 

 Nově koncepčně ukotvit a následně strukturně, procesně a personálně nově nastavit tuto oblast v rámci celé fakul-
ty. Postupovat v součinnosti s Centrem Carolina RUK.  

 Využívat unikátních fakultních specifik v této oblasti. Být i nadále leaderem (a v jistém smyslu slova i pilotním pra-
covištěm) na univerzitní, celostátní i mezinárodní úrovni. 

 Podporovat vzdělávání pedagogů a dalších zaměstnanců a příp. i studentů v kompetencích týkajících se uchazečů 
a studentů se speciálními studijními potřebami (např. v kurzech českého znakového jazyka).  



učitelství 

 V odborné i laické veřejnosti ukotvit obraz FF UK jako jednoho z excelentních a progresivních pracovišť vzdělávají-
cích učitele různých oborů. 

 Ústrojně využít etablované pozice Centra učitelství, úzce s ním kooperovat. 

 Postupovat koordinovaně v rámci UK s dalšími fakultami připravujícími učitele a vedením univerzity - to nejen 
v provozních (realizace pedagogických praxí, síť fakultních škol aj.), ale zejm. v koncepčních otázkách (zejm. pří-
pravy reforem v oblasti vzdělávání i úžeji v oblasti vzdělávání pedagogů). 

 Otevřít fakultu široké odborné veřejnosti, např. formou kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

poradenství 

 Systematizovat, koncepčně ukotvit a dále rozvíjet poradenství na FF UK. 

 Postupovat v součinnosti s ostatními pracovišti poskytujícími poradenství v rámci UK, zejm. s UK Pointem jako 
koordinátorem poradenství v rámci celé univerzity.  


