
východiska 
 

Budování vnějších vztahů tak, aby bylo smysluplné a udržitelné, musí vycházet z péče o vztahy vnitřní a zejména smys-
luplné konstrukce a sdílení společné vize a strategie. Fakultu vnímáme jako živou instituci plnou vynikajících osobnos-
tí, nápadů, publikací i výsledků. Pro agendu vnějších vztahů by proto měla být prioritou kvalitní komunikace napříč 
všemi odděleními fakulty, budování možností pro spolupráci vnitřní sítě studentů a akademiků zaujatých pro konkrét-
ní témata napříč fakultou a podpora jejich společných projektů skrze vytváření možností pro popularizaci, vzdělávání, 
realizaci veřejných akcí, definování příležitostí pro realizaci praktických, inovačních projektů, či propagaci.  

Veškeré úsilí o budování vnějších vztahů fakulty musí postupovat v souladu s odpovědností vůči společnosti a naplňo-
váním třetí role. Tou je pro nás služba veřejnosti skrze výchovu rozdílných generací k porozumění a toleranci a pěsto-
vání celospolečenské diskuze hájící hodnoty otevřenosti, demokracie, humanity a svobodného přístupu ke vzdělání. 
V neposlední řadě je nutno podotknout, že role institucí vysokoškolského vzdělávání v moderní ekonomice se za po-
sledních 30 let dramaticky změnila. V kontextu zvyšující se flexibility pracovního trhu, rozšiřujících se příležitostí pro 
inovace v podnikatelské sféře, zrychlující se globalizace a zvýšené mezinárodní konkurence je proto v rámci třetí role 
neméně důležitým cílem identifikovat příležitosti k transferu vědeckých výsledků naší akademické komunity do praxe, 
prohlubovat spolupráci s absolventy působícími v praxi a podporovat moderní inovace, které jsou udržitelné a spole-
čensky odpovědné.  

V programu plánujeme různorodé aktivity pro motivaci a podporu nejen akademiků, ale i kvalitních doktorandů a pregra-
duálních studentů k popularizačním a inovačním činnostem. Dále budeme pokračovat v rozšiřování nabídky kurzů celoži-
votního vzdělávání, které budou svou formou a obsahem reflektovat aktuální zájmové a profesní potřeby různých generací. 
Rozšíříme portfolio spolupracujících institucí, včetně neakademických z neziskové a komerční sféry, a nastavíme pravidla 
pro takovou spolupráci při zajištění přísných etických standardů. V tomto bodě budeme usilovat o maximální využití poten-
ciálu součinnosti s institucemi a aktivitami Kampusu Hybernská. 

V neposlední řadě je naším cílem nastavit komunikační strategii, která bude na národní úrovni podporovat pozitivní 
obraz humanitních věd a zviditelňovat jejich společenský přínos. Ten si uvědomujeme zejména ve schopnosti připravit 
studenty na trh práce, kde mají nejlepší výchozí pozici lidé nikoliv úzce specializovaní, ale ti, kteří se dovedou přizpůso-
bit změně a čerpat z šíře poznatků o světě. A zároveň v potenciálu tzv. “malých” oborů, které ve skutečnosti představují 
klíč k životnímu stylu obrovských národů s vlivem na celospolečenské dění. Dále budeme   pečovat o vnější obraz fa-
kulty ve světě, a zvyšovat tak povědomí o aktivitách našich akademiků v anglicky mluvící vědecké komunitě za účelem 
otevírání se novým příležitostem a motivace kvalitních absolventů ze zahraničí k doktorskému studiu na naší fakultě.   
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konkrétní úkoly na období 2022–2026 

 

vnější vztahy 

 Analyzovat a aktualizovat obsah a strategie pro jednotlivé sociální sítě FF UK a podporovat komunikaci v anglic-
kém jazyce.  

 Podporovat studentskou činnost směřující k propagaci fakulty (podpora dobrovolnické činnosti, studentských 
spolků a jimi organizovaných činností včetně akcí pro uchazeče, možnost realizovat projektové aktivity zaměřené 
na veřejnost a uchazeče jako volitelný předmět aj.). 

 Zpřístupňování srozumitelných informací uchazečům o studium i skrze poskytnutí podpory ZS k efektivní pre-
zentaci jejich oboru.  

 Identifikovat a využít další možnosti prezentace výzkumu světové komunitě akademiků. 

 Iniciovat a podpořit nové projekty propagace FF UK, např. zpracováním příběhů a profesních trajektorií absolven-
tů, či kontextualizovat historii a význam fakulty skrze její absolventy v 20. století apod. 

 Do nabídky propagačních předmětů přidávat nové, aktuální, a s cílem podporovat zejména téma udržitelnosti. 

 Zavést ucelenou strategii spolupráce s absolventy s cílem podpořit jejich vztah k fakultě i po absolutoriu. Např. 
vytvořit atraktivní portfolio příležitostí, jak se mohou absolventi zapojovat do chodu fakulty (poskytování zpětné 
vazby, realizace stáží, zapojení do výuky, finanční a věcná podpora apod.). 

 

popularizace 

 Zavést jednoduchý nástroj pro vnitřní evidenci o významných výsledcích studentů a akademických pracovníků 
v oblasti výuky, vědy a popularizace i vystoupení v médiích.  

 Využívat různých kanálů studentské k identifikaci přednášek a akademiků, kteří mají vysoký potenciál k populari-
zaci (např. evaluace předmětů). 

 Jednoduchou, srozumitelnou formou informovat a školit o tom, jak mohou akademičtí pracovníci popularizovat 
a komunikovat své závěry veřejnosti.  

 Vytvořit interní příležitosti k popularizaci vědeckých výstupů FF UK skrze vlastní publikování (textových, podcas-
tových a video výstupů) a vzdělávací aktivity (viz Celoživotní vzdělávání) a podporovat organizační a produkční 
zajištění profilových akcí FF UK. 

 Obnovení pravidelných akcí pro novináře. 

 Pořádání odborných debat a setkání s významnými vědeckými, ale i veřejnými osobnostmi.  

 Pravidelně oceňovat  nejlepší popularizační aktivity. 

 Podporovat studentské popularizační aktivity skrze studentské ceny a možnosti účasti na akcích pro prezentaci 
vlastní akademické práce. 

 Ve spolupráci s partnerskými institucemi zajistíme technické vybavení a zázemí pro tvorbu audiovizuálních obsa-
hů určených k propagaci (podcastů, výukových a propagačních videí apod.). 

 

 



třetí role 

Kampus Hybernská 

 Dokončit dohodu o využití prostor v Kampusu fakultou a vytvořit přehledné pokyny a způsoby podpory pro po-
řádání akcí v Kampusu pro akademickou obec FF UK 

 Pokračovat ve spolupráci na rozvoji projektu Didaktikon se zapojením Centra učitelství FF UK  

 S inovačními skauty vypracovat strategii v rozvoji transferu technologií pro FF UK. 

 Aktivně se podílet na tvorbě programu akcí a zapojovat popularizační akce (např. ve formě science cafe) a akce pro 
prezentace prací studentů a doktorandů. 

 Ve spolupráci s Kampusem vytvářet akce iniciující a podporující sociální inovace a hodnotné kulturní akce s cílem 
stát se výraznou kulturní a společenskou institucí na území hl. m. Praha. 

 

Udržitelnost 

 Navázat hlubší spolupráci s Centrem pro otázky živ. prostředí UK a iniciovat projekty s tématem udržitelnosti. 

 Podpora průřezového kurzu o udržitelnosti připravovaného na UK. 

 Motivovat studenty k psaní DP s tématem udržitelnosti i skrze vytvoření soutěže o nejlepší DP s tématem udržitel-
nosti.  

 Motivovat studenty k vytvoření studentského spolku k udržitelnosti a podporovat jejich aktivity např. v Kampusu 
Hybernská. 

 Zapojit se do pilotního projektu počítání environmentální stopy. 

 Iniciovat  pravidla pro výběrová řízení podle kritérií EU pro zelené veřejné zakázky (GPP). 

 

Podpora technologického transferu a sociálních inovací 

 Stanovit podmínky a pravidla spolupráce s institucemi z neziskové a komerční sféry při zajištění přísných etických 
standardů.  

 Vytvořit přehledné návody  pro zásady spolupráce s externími institucemi při spolupráci na aplikovaných téma-
tech. 

 Rozšíříme portfolio spolupracujících institucí a využít některé úspěšné prvky firemní spolupráce dalších fakult UK 
(spoluvedení diplomových prací, zapojení studentů do stáží, praxí apod.). 

 

Celoživotní vzdělávání 

 Iniciovat analýzu nabídky a možných příležitostí pro CŽV vzhledem k potenciálu fakulty. 

 Na základě výstupů z analýzy rozšířit nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro různé cílové skupiny, včetně 
distančních podob a kurzů připravujících učitele.  

 Vyhledávat projektové příležitosti zaměřené na přípravu, akreditaci a inovaci kurzů CŽV. 

 Připravit novelizaci příslušného Opatření děkana k CŽV FF UK. 

 



 Vytvořit přehledný web pro prezentaci kurzů a akcí CŽV FF UK. 

 Ve spolupráci s RUK iniciovat nové kurzy v mikro-kreditním systému. 

 Vytvořit nabídku vzdělávacích aktivit pro nové a strategické partnery (Magistrát hl. m. Prahy, neziskové organizace 
apod.) a rozšiřovat nabídku vzdělávacích možností pro děti a dospívající. 

 

Komunikace uvnitř FF UK 

 Zjednodušit a sjednotit komunikaci a rozesílání zpráv z různých odd. fakulty a děkanátu. 

 Sjednotit a zefektivnit komunikaci směrem k doktorandům a pregraduálním studentům  

 

 


