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Pokračující digitalizace administrativních procesů a agend, zefektivnění fakultní administrativy, rozvoj knihoven vy-
cházející z potřeb studentů a akademiků, přístup k široké nabídce informačních zdrojů a pokračující rozvoj e-learningu 
a distančního vzdělávání patří v souladu se Strategickým záměrem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na roky 
2021–2025 k jedné z klíčových výzev dalšího rozvoje FF UK, aby její zázemí odpovídalo moderní vzdělávací instituci 
21. století. Výhodou nastávajícího období přitom je, že na plnění této priority budou zaměřeny různé dotační výzvy, 
například z operačních programů. 

V oblasti informačních zdrojů patří k dlouhodobým problémům snižujícím efektivitu a rychlost rozhodování fakultní-
ho administrativního aparátu skutečnost, že část fakultní agendy je stále vyřizována papírovou formou s nutností vlast-
noručního podpisu. Jako základní nezbytný krok při pokročení v digitalizaci klíčových agend bude v koordinaci s nově 
zřízenou pozicí prorektora pro informační technologie provedena analýza stavu dosavadní digitalizace v kontextu celé 
UK. Na této úrovni mezi prioritní výzvy nadcházejícího období, jež bude nutné připravovat ve spolupráci s RUK, pat-
ří dokončení a implementace modulu „mobilita“, který mimo jiné umožní zavedení elektronických cestovních pří-
kazů, a modernizace Studijního informačního systému (SIS). Při vývoji a nasazování těchto modulů bude klíčové 
jednáním a pilotováním přispět k tomu, aby co nejvíce zohledňovaly složitost a specifické požadavky FF UK. 

Pro urychlení digitalizace fakultních agend a zefektivnění administrativních procesů bude nezbytné, aby Oddělení 
informačních systémů (OIS) vycházelo z analýzy potřeb a finančních možností fakulty. Nezbytnou součástí práce 
OIS musí být v součinnosti s RUK a dalšími fakultami pilotáž digitalizace nových agend a rozvoj současných informač-
ních systémů, aby docházelo k ověření, že skutečně vedou k zefektivnění procesů a zjednodušení práce fakultní admi-
nistrativy. OIS musí poskytovat náležitý servis při rozvíjení současných a zavádění nových systémů a digitalizaci 
nejen vedení fakulty, ale také oddělením děkanátu, akademickým pracovníkům a studentům ve formě propojování 
současných informačních systémů, hledání systémových řešení pro narůstající oběhy dat a dokumentů vedoucí ke sní-
žení papírové administrativy, vytváření srozumitelných návodů a příruček či kvalitního a fungujícího helpdesku. 
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu akademiků a studentů pracujících s digitálními technologiemi ve výzkumu a výuce 
bude založeno Centrum pro digital humanities a rozšířena nabídka vzdělávacích kurzů a servisní podpory pro ucho-
vávání a anotaci digitálních dat napříč obory, mj. v rámci spolupráce s výzkumnou infrastrukturou MFF UK Lindat. 

V oblasti knihoven bude hlavním cílem jejich další rozvoj, aby představovaly moderní, funkční a uživatelsky příjemné 
prostředí pro studium a výzkum propojující tradici FF UK s požadavky 21. století. Mezi priority pro následující obdo-
bí patří dořešení statutu fakultních knihoven při zachování multifunkčnosti oborových knihoven a příprava na pře-
chod části knihovního fondu do nové knihovny v projektu Opletalova. V koordinaci s RUK a ostatními fakultami 
bude pokračovat udržení kvalitní a široké nabídky elektronických informačních zdrojů, rozšiřování využití nástrojů 
podporujících otevřenou vědu (publikování výsledků v režimu „open access“ a sdílení dat pod volnou licencí) a v 
neposlední řadě další rozvoj e-learningu, hybridních forem výuky a distančního vzdělávání a s tím související ško-
lení a příprava instruktážních videí pro vyučující směřující k podpoře moderních pedagogických přístupů. V součin-
nosti s Laboratoří výpočetní techniky (LVT) bude pokračovat (při využívání dostupných grantových a projektových 
výzev) nákup techniky pro hybridní a distanční výuku a pořádání online konferencí a workshopů. 
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konkrétní úkoly na období 2022–2026 

 

podpora efektivity řízení a rozhodování na všech úrovních děkanátu (SP I.6) 

 v koordinaci s RUK dokončení a implementace modulu “mobilita” a modernizace Studijního informačního systé-
mu (SIS). 

 spuštění modulu “smlouvy” a dokončení vývoje aplikace “studentské žádosti” 

 zavedení aplikace umožňující elektronické podávání, oběh a podepisování dokumentů v rámci Office 365 a její 
napojení na fakultní intranet a interní informační systémy, aby nebylo nutné např. ručně vyplňovat data ve fakult-
ních systémech již obsažená; součástí řešení může být i elektronický podpis a elektronicky certifikované emaily. 

 redesign intranetu, aktualizace struktury fakultních webů (optimalizace pro mobilní telefony) 

 rozvoj a propojování systémů na evidenci výsledků vědy, výuky, internacionalizace (případně třetí role) 

 srozumitelné manažerské přehledy, pomůcky pro rozpočtování a návody (nejen) pro vedoucí základních součástí 

 zřízení centrálního helpdesku a kontaktního místa 

 

podpora moderní formy vzdělávání a nové technologie (SP II.5) 

 založení Centra pro digital humanities, jehož rolí bude propojovat výzkumníky využívající metody DH a podporo-
vat vznik nových projektů 

 rozšiřování využití nástrojů podporujících otevřenou vědu 

 další rozvoj e-learningu, hybridních forem výuky a distančního vzdělávání 

 zlepšení nástrojů a vybavení pro pořádání online akcí a hybridní výuky 

 školení a instruktážní videa pro vyučující směřující k podpoře a rozvoji moderních pedagogických přístupů 

 analýza fungování wifi sítě a její posílení; nákup nových fakultních serverů 

 

rozvíjení moderní služby v oblasti knihovnictví, digitalizace a elektronických 
informačních zdrojů (SP II.6) 

 rozvoj knihoven (uživatelsky příjemné prostředí pro studium a výzkum) 

 udržení kvalitní a široké nabídky elektronických informačních zdrojů 

 přechod části knihovního fondu do nové knihovny v projektu Opletalova 

 rozšiřování využití nástrojů podporujících otevřenou vědu 

 informační newsletter z oblasti knihoven a informačních zdrojů (nové databáze, e-learningové nástroje, možnost 
školení, nové akvizice apod.) 

 aktualizace webových stránek oborových knihoven (anglická mutace webu, informace o knihovním fondu, oteví-
rací doba apod.) 


