
Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj AS FSV UK, 3. 4. 2018 

Přítomni: Jaroslav Ježek, Karel Höfer, Barbora Buřičová, Tereza Svobodová, Adam Volt,  

Omluveni: Jana Holková, Mirek Čermák, Petr Havlíček, Vladimír Hurych, Josef Tajovský, 
Barbora Navrátilová, Filip Skřička, Ondřej Sýkora, Marek Cieslar, Martin Brys, Evelína 
Koptišová, Ondřej Šveda 

Nepřítomni: 

Hosté: Sylvie Fišerová, Václav Kraus, Vít Kettner, Martin Bláha 

Komise na svém dubnovém zasedání řešila tři body, které se týkaly propagační činnosti 
Oddělení pro vnější vztahy, možnostech nového fakultního webu a nových informací o 
jinonickém projektu. 

1) Propagační činnost Oddělení pro vnější vztahy FSV UK 
 
Před uzávěrkou přihlášek ke studiu na FSV UK byly na sociálních sítích zveřejňovány 
medailonky zajímavých absolventů jednotlivých institutů FSV, dle poskytnutých 
informací se dbalo na střídání institutů a moc se nehledělo na relevantnost jejich 
pozice ke studiu na FSV. Dále se pokračuje v projektu „Jsem Z“, ve kterém se v rámci 
videospotů představují další absolventi FSV. 
 
Diskutovali jsme o systému zveřejňování nabídek pro studenty a absolventy 
v newsletteru a facebookové skupiny. Oddělení nemá personální kapacitu ani odborné 
knowhow na posuzování všech konkrétních nabídek, proto bude rádo, když budeme na 
nemístné nabídky upozorňovat a spolupracovat (nabídka serveru EuroZpravy.cz)  

 
2) Možnosti nového fakultního webu 

 
V rámci modernizace fakultního webu dojde také ke změně stránek jednotlivých 
institutů, které by měly vypadat podobně. Nejprve se začne s webem IKSŽ a následně 
se přistoupí k ostatním. Je potřeba nejprve připravit celou infrastrukturu, kde je cílem 
vybudování centrálního autorizace a jednotného místa pro úpravy. Vedení fakulty si 
musí vyjasnit, zda chce najmout externího spolupracovníka, který stránkách bude 
rozumět nebo vše plně přenechat firmě, která web zpracovávala. V druhém případě se 
můžeme dostat do situace, kdy na firmě bude fakulta technologicky závislá 
(rozhodnutí padne do konce dubna). 
 
Tvorba subdomén je možná, ale musíme si vyjasnit komu je chceme dávat a zda není 
lepší vytváření stránek u jednotlivých institutů. Využití šablony zatím není možné, 
jelikož není připravena, termín k její úpravě je do konce léta. 
 
Weby jednotlivých institutů nepůjde zcela překlopit ze starého na nový a bude proto 
nutná spolupráce institutů s IT oddělením. Každá institutová stránka je odlišná a paní 
Máchalová udělá sběr potřeb jednotlivých institutů. Web umožňuje zobrazovat 
informace o vyučujících, ale tahá data ze systému, do kterého je musí zadat sami 



vyučující, kteří tak moc nedělají. Celkově chybí IT oddělení zpětná vazba k novému 
webu. 
 

3) Informace o jinonickém projektu 
 
Na stavebním úřadu byl vyvěšen certifikát autorizovaného inspektora, který nahrazuje 
stavební povolení. Na úřední desce bude viset 15 dnů, během nichž mohou být proti 
němu vzneseny námitky nebo výhrady stavebního úřadu. Pokud by námitky či 
výhrady vzneseny nebyly, nabyde stavební povolení právní moci, v opačném případě 
by se řízení přesunulo k odvolacímu orgánu (tj. magistrátu hl. města), čímž by z 
časových důvodů padla šance na získání dotace z OP VVV. 
 

4) Jiné 
 
Oddělení pro vnější vztahy bude opět spolupracovat se studenty při tvorbě příručky 
pro nové studenty prvních ročníků. 
 
Ohledně GDPR vznikla rektorátní pracovní skupina, která tuto problematiku aktuálně 
řeší. V budoucnu to bude mít na starosti pouze jeden člověk. Na FSV probíhá 
mapování pro rektorát, samostatně FSV postupovat nebude.  


