
Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj AS FSV UK, 5. 3. 2018 

Přítomni: Jaroslav Ježek, Karel Höfer, Barbora Buřičová, Tereza Svobodová, Ondřej Šveda, 

Mirek Čermák, Petr Havlíček, Josef Tajovský, Barbora Navrátilová, Filip Skřička, Marek 

Cieslar, Evelína Koptišová 

Omluveni: Jana Holková, Vladimír Hurych, Martin Brys 

Nepřítomni: 

Hosté: Sylvie Fišerová, Alice Němcová Tejkalová, Martin Bláha, Ondřej Sýkora, Adam Volt, 

Barbora Urbanová (Stužák), Milan Kubík (SVS) 

Zapsal: Petr Havlíček 

Program schůze: 

1) Sjednocení propagace studentských projektů pro vzdělávání 

2) Funkce tiskového mluvčí fakulty 

3) Dosavadní činnost PR oddělení v rámci přijímacího řízení 18/19 

4) Jiné 

1. Sjednocení propagace studentských projektů pro vzdělávání 

 
- ANT: Po schůzce se studenty zjistila, že existují další studentské aktivity paralelně 

vedle sebe viz Stužák a SVS 

- Navrhuje, že na začátku ZS pošlou na SŠ dopis podepsaný děkankou, kde by byly 

letáčky, co se dělá na FSV UK a byly by tam i kontakty na kontaktní osoby + SVS a 

Stužák, které si mohou objednat. Byl by tam i centrální fakultní kontakt. Podle toho, o 

co by se zajímali ředitelé, tomu institutu by se napsalo (vyčlenily by se peníze 

z rozpočtu na tuto propagaci, hodinové stipendium pro studenty, kteří by jeli na ty 

střední školy+cesťák) 

- Osobní vazby absolventů gymnázií, které by ředitelé/učitelé pozvali by šlo taky, nejen 

spolkovou činnost 

- PLUS – daleko větší poptávka ze škol, které jsou dál od nás 

Bára ze Stužáku: 

- Představila Stužák a jeho vznik 

- A podpořila myšlenku děkanky FSV UK, děkanka chce, aby na těchto propagačních 

akcích FSV UK byly letáčky 

Zástupce SVS (nevím jméno) 

- Položil otázku, jak to bude s propagací ostatních spolků a co bude s dopisem, který se 

bude posílat v dubnu (tento dopis posílá zástupce SVS, duben pro to, že se učitelé 

snaží vyplnit vakuum mezi školou a maturitou) 

- ANT navrhuje posílat dopis v lednu, obdobný tomu, který by se posílal na začátku ZS a 

chce letáky poslat i teď, aby se vědělo, že přihlášky je možné podat do konce března 



Bára (Stužák) položila otázku, zdali chtějí propagaci mířit na maturitní ročníky 

ANT, že ne, že na celou střední školu 

Řeší se, jak podchytit ideální propagační dobu 

Adam Volt navrhuje posílat propagaci v prosinci 

Bára (Stužák) představuje projekt Union z UPOLu a vysvětluje výhody propojení vysokých 

škol a jejich důležitost ve vzdělávání společnosti 

ANT dává příklad Studyinprague jako příklad dobré praxe spojení škol, i když ze začátku byli 

proti tomu 

Petr – jak bude probíhat a vypadat distribuce propagačních materiálů na školách 

ANT bude se ještě řešit, jak to bude vypadat, ale nepůjde o tisícovku letáčku na školu 

Sylvie Podoba dopisu bude konzultována se všemi 

Zástupce SVS navazuje na to, jak se učitelé budou v letáčcích orientovat 

ANT max. jednostránkový dokument, kde bude napsáno, že máme 5 institutů, co se u nás 

učí, jaké aktivity děláme a co nabízíme, workshopy, diskuse, semináře, konference 

Sylvie: cíleno na ředitele, občankáře a výchovný poradce 

Adam: Návrh to spíš tlačit na studenty z těch škol a studentské parlamenty 

Zástupce SVS se chtěl ujistit, že bude i nadále moct posílat dopisy a zda je Stužák zdarma 

2. bod funkce tiskového mluvčího fakulty 

Proběhlo výběrko na tiskového mluvčího, jde o Jakuba Římana 

- Představí svojí vědeckou činnost, vypracuje komunikační strategii a co budeme chtít 

propagovat na webu a fb, propojit ho s jednotlivými novináři a využít jeho kontakty, 

budou vycházet rozhovory, více popularizační, když bude ocenění ohlas toho člověka, 

zlepšit komunikaci směrem k médiím 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANT – obrátil se na ní Martin Ayrer, který se zabývá komunikací Univerzity, zdali neiniciovat 

semináře nebo veřejné přednášky o veřejných institucí (expertní přednášky), proč je důležité 

mít veřejnoprávní instituce, proč je kritizovat apod. 

- Tři přednášky v průběhu dubna 

- Spolky se toho mohou ujmout a napsat ANT do čtvrtka 

 

3. Dosavadní činnost PR oddělení v rámci přijímacího řízení 18/19 
- Sylvie vyzdvihuje Slovensko, že se nám je daří tahat sem 

- Rozhovor s Martinem Škodou na Instagramu (nový projekt) a udělat s ním rozhovor 

(každý měsíc), youtubery a instagram influencery (ale FSV je nechce platit), budou 

tam zastoupeni studenti ze všech institutů 

 

4. Různé/Jiné 
- Terce S. se líbila noc na Právnické fakultě, s tím, že by něco podobného mohlo být na 

naší fakultě 

- Pavlač by mohl být tou akcí, kterou by dělali studenti všech institutů v rámci SA FSV 

UK, bude tam i Final party 

- ANT se ptá jestli už víme, kdo bude v plesovém výboru (Fakultního plesu) 

- Sylvie má licenci na Tedx Charles University pro 100 lidí, tak abychom to zvážili 

k organizaci 

- Zveřejňování kariérních nabídek na pinterestu 

- Bára o Mezinárodní krizi (workshopu od Stužáku), který je fakt top, ale nevím, jak se 

to jmenuje 


