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Plán realizace strategického záměru 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
v roce 2020
Cílem tohoto plánu je dokončit aktivity započaté v letech 
2018–2019 a odstartovat nové, které již budou v souladu 
s paralelně připravovaným Strategickým záměrem FSV UK pro 
roky 2021–2025. I nadále budeme pokračovat ve zkvalitňování 
výuky zejména s ohledem na rozjezd nových akreditací našich 
studijních programů a soustředit se na uplatňování aktuálních 
výukových metod. Již v roce 2019 vykrystalizovalo potenciální 
spojovací téma některých pracovišť na všech institutech fakulty, 
a sice umělá inteligence. Díky naší výrazné aktivitě v projektu 
prg.ai se chceme posouvat dál jak výukově, tak výzkumně. 
Věříme, že nám k tomu pomůže i intenzivnější spolupráce 
na tomto tématu v jedné z tematických vlajkových lodí aliance 
4EU+. S nástupem nového proděkana pro doktorské studium 
očekáváme realizaci připravených plánů předchozí proděkanky, 
které však z větší části nebylo možné dosud uskutečnit kvůli 
jejím dlouhodobým zdravotním problémům.

V oblasti vědy momentálně procházíme klíčovým obdobím 
evaluace výsledků a je třeba v souladu s našimi prioritami, mezi 
které patří zejména excelence a internacionalizace, nastavit 
novým způsobem pravidla pro distribuci prostředků ze stáva-
jící institucionální podpory vědy formou programů PROGRES. 
Zároveň je také třeba posílit některé základní parametry eva-
luace jednotlivých pracovnic a pracovníků v rámci celé fakulty.

V rámci priorit týkajících se internacionalizace a rozvoje 
cizojazyčných studijních programů je pro nás zásadní jednak 
podstatně aktivnější zapojení do projektů aliance 4EU+, než 
tomu bylo doposud, jednak výrazně větší podpora procesů 
týkajících se centrální administrativy dynamicky se rozvíjejícího 
portfolia cizojazyčných studijních programů a komunikace 
mezi děkanátem a instituty.

Hlavním materiálním rozvojovým tématem je jednoznačně 
jinonický projekt, a to nejen jeho stavební část, ale také dis-
lokace IMS, IPS a ISS do náhradních prostor, která odstartuje 
právě v roce 2020. Kromě toho se budeme i nadále zabývat 
administrativními procesy, jejichž větší efektivitu bohužel stále 
brzdí to, že není vysoutěžen jednotný ekonomický systém pro 
celou univerzitu. V roce 2019 také došlo k výměně tajemníka 
fakulty i vedoucího IT oddělení, což některé procesy zpomalilo, 
zejména v souvislosti s odhalenými problémy na straně reali-
zátora našich webových stránek. Na druhé straně se poprvé 

v historii FSV UK mimo předchozí plán podařilo nastavit sku-
tečně kvalitní elektronickou ekonomickou analytiku, bez které 
se instituce naší současné velikosti nemůže obejít.

V oblasti vnější a vnitřní komunikace bude příští rok jak 
ve znamení dokončení migrace a vylepšení webů pod novým 
dodavatelem, tak především oslav 30. výročí založení naší 
fakulty. Po letech též budou dokončeny nové náborové klipy 
i powerpointové prezentace o fakultě s neustále aktualizova-
ným standardizovaným obsahem.

Kromě výše zmíněného se budeme i nadále snažit smy-
sluplně pokračovat v dalších dosud kvalitně nastavených 
aktivitách a rozvíjet je.

Priorita 1:
Zkvalitnění výuky, studijních pravidel 
a kontrolních mechanismů
Od roku 2017 probíhá na Univerzitě Karlově akreditační 
proces. Po fázi získání institucionální akreditace pro oblasti 
vzdělávání následují tři vlny projednávání návrhů akreditací 
jednotlivých studijních programů. První vlna proběhla v akad. 
roce 2017/2018, druhá vlna v roce následujícím a třetí vlna je 
realizována v průběhu akademického roku 2019/2020. V jeho 
zimním semestru instituty dokončí přípravu akreditačních 
spisů k projednání na fakultní úrovni a předložení na rektorát. 
V roce 2020 je bude projednávat univerzitní Rada pro vnitřní 
hodnocení. FSV v akademickém roce 2019/2020 uskutečňuje 
výuku prvních ročníků dle akreditací schválených v první vlně. 
Od akademického roku 2020/2021 bude mít první studenty 
dle akreditací schválených v druhé vlně.

Po ukončení akreditačního procesu bude na UK probíhat 
příprava systému hodnocení výuky studijních programů. V roce 
2020 budou aktualizovaná Pravidla pro organizaci studia na FSV 
UK předložena k projednání AS FSV UK. Dále dojde ke srovnání 
antiplagiátorských systémů a eventuálnímu plnému přechodu 
na systém Turnitin, který je podporován RUK.

V roce 2019 se rozběhla systematická a jednotná podpora 
doktorských studentek a studentů v rámci CDS na všech 
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institutech s podstatně lepším a garantovaným finančním 
ohodnocením, než tomu bylo dříve. Proběhla také první ko-
ordinační schůzka všech předsedkyň a předsedů oborových 
rad, která se ukázala jako velmi přínosná. V těchto jednáních 
budeme nadále pokračovat, neboť jejich hlavním cílem je 
sjednotit a standardizovat podmínky pro všechny doktorandky 
a doktorandy na fakultě. Stejně tak budeme dále evaluovat 
naše doktorské studium a usilovat o jeho zlepšování.

Cíle:
1) Pokračování akreditačního procesu na FSV UK.
Indikátory:
 � projednání 13 fakultních návrhů akreditačních spisů Radou 

pro vnitřní hodnocení v rámci třetí vlny akreditačního procesu,
 � příprava uskutečňování 5 studijních programů schválených 

ve druhé vlně akreditačního procesu a zahájení výuky od 
akademického roku 2020/2021.

2) Aktualizace studijních pravidel na FSV UK.
Indikátor:
 � předložení aktualizovaných Pravidel pro organizaci studia 

na FSV UK legislativní a studijní komisi AS FSV UK (do konce 
roku 2019), projednání na AS FSV UK, v legislativní komisi AS 
UK a samotném AS UK s plánovanou platností od začátku 
ak. roku 2020/2021.

3) Aktivita v rámci iniciativy prg.ai Minor.
Indikátory:
 � propagace programu prg.ai Minor TECH v rámci celé fakulty,
 � příprava prg.ai Minor OPEN ve spolupráci s hlavním týmem 

(FEL ČVUT, FIT ČVUT, FSV UK a MFF UK) a dalšími zainte-
resovanými fakultami ČVUT a UK. Zapojení více předmětů 
FSV UK. Samotné spuštění plánované nejdříve v ak. roce 
2021/2022, hlavním koordinátorem je MFF UK. Prosazení 
většího množství našich předmětů do kurikula programu.

4) Kontrolní mechanismus originality závěrečných prací – 
Turnitin vs. Urkund.
Indikátory:
 � analýza funkcí a srovnání obou systémů a jejich použitelnosti 

pro fakultní účely,
 � do konce ZS 2019/2020 rozhodnout o přechodu na systém 

Turnitin, či ponechání systému Urkund.

5) Více rozvíjet doktorské studium.
Indikátory:
 � realizace hodnocení doktorského studia,
 � systematizace stávajících mechanismů podpory doktorských 

studentek a studentů (ve spolupráci s rezortem vědy též 
pro postdoktorské pracovníky a pracovnice), která vyústí 
ve vznik záložky s informacemi pro doktorskou a postdok-
torskou vědu,

 � evaluace fungování nově definovaných podmínek odmě-
ňování doktorských studentů oborovými radami a další 
práce na nich,

 � minimálně dvě setkání ročně všech předsedů a předsedkyň 
oborových rad s proděkanem pro doktorské studium.

6) Podporovat inovační aktivity zaměřené na zvyšování kva-
litativní úrovně výuky
Indikátory:
 � uskutečněná konference (seminář) zaměřená na inovativní 

formy výuky,
 � nejméně jeden realizovaný kurz týkající se práce v prostředí 

Moodle,
 � průběžná činnost v rámci platformy Paedagogium,
 � zpracovaný přehledový dokument shrnující možnosti 

inovací kurzů.
(Garanti: Ladislav Krištoufek, Petr Bednařík, Tomáš Cahlík, Jiří Remr)

Priorita 2:
Nastavení základních parametrů 
financování vědy a výzkumu na FSV UK; 
podpora projektové a tvůrčí činnosti
Z hlediska dalšího rozvoje vědy a výzkumu se fakulta a celá 
univerzita nachází v určitém přelomovém období. Na národní 
i univerzitní úrovni nastupuje systém hodnocení vědy, který 
chce přednostně reflektovat kvalitu tvůrčí činnosti a jejích 
výsledků. Univerzitní hodnocení, které se z hlediska fakulty 
jeví jako klíčové, sice bude dokončeno až koncem roku 2020, 
nicméně vše hovoří pro to, abychom s diskuzí o možných 
cestách využití výsledků hodnocení uvnitř fakulty začali 
s určitým předstihem.

Priorita zahrnuje několik nutných kroků. Zaprvé je to dokon-
čení vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK. Nejnáročnější 
část hodnocení, tj. příprava vlastní hodnoticí zprávy, bude sice 
skončena již počátkem roku 2020, pro nás je ale pozitivní, že 
můžeme hodnocení stále ještě ovlivnit, a to jednak kvalifiko-
vaným vyjádřením ke zprávám odborného panelu o hodnocení 
vědních oblastí pěstovaných na FSV UK a jednak vyjádřením 
k návrhu závěrečné zprávy. Odborný panel nebo Rada pro 
vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti si může v případě potřeby 
vyžádat návštěvu na místě.

Institucionální financování vědy (dnes realizováno přes 
programy PROGRES) zpravidla tvoří sice menší, ale zato re-
lativně stabilní část finančních zdrojů jednotlivých institutů. 
Z hlediska dalšího rozvoje fakulty je nezbytné, aby klíč k jejich 
rozdělování podporoval hlavní strategické cíle fakulty, kterými 
i do budoucna budou excelence tvůrčí činnosti a všestranná 
internacionalizace fakulty. Otázka zní, jakým způsobem by do 
něj měly vstupovat výsledky univerzitního hodnocení tvůrčí 
činnosti a jaké další aspekty celého procesu tvůrčí činnosti 
by měl reflektovat.

Režie, kterou si fakulta ponechává z Progresu, tvoří zá-
kladní zdroj financování aktivit fakulty, což je v zájmu všech 
oborů a organizačních součástí. Nicméně zůstává otázkou, 
zda struktura využití těchto prostředků skutečně podporuje 
hlavní strategické priority fakulty v oblasti vědy a výzkumu.

Jeví se jako smysluplné, aby pravidelná evaluace oborů 
pěstovaných na fakultě v rámci univerzitního hodnocení 
byla doplněna pravidelnou evaluací jednotlivých pracov-
níků, rozsahu a zejména kvality jejich tvůrčího (případně 
i dalšího akademického) výkonu. Některé instituty takový 
mechanismus již zavedený mají, některé se k jeho vypraco-
vání chystají. V tomto rámci by vědecká rada fakulty měla 
dokončit diskuzi o oborových specifikách v habilitačním 
a profesorském jmenovacím řízení, kterou již stávající vedení 
na jaře znovu otevřelo, a o upřesnění procedury obou typů 
řízení (mj. i v souvislosti s nedávnou novelou příslušných 
univerzitních předpisů).
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Od svého nástupu do funkce také současné vedení fakulty 
usiluje o zlepšení podpory projektové a jiné tvůrčí činnosti. 
Opatření zavedená v letech 2018–2019 k vylepšení adminis-
trativní podpory projektové činnosti, která představují první 
krok, je nutné průběžně prověřovat z hlediska jejich funkčnosti 
a na tomto základě je i dále upravovat. Kromě toho se vedení 
hodlá zaměřit i na zvýšení motivace k podávání projektových 
žádostí, zejména pak k zahraničním poskytovatelům.

Cíle:
1) Dokončení vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na FSV UK.
Indikátory:
 � odevzdání vlastní hodnoticí zprávy za fakultu,
 � vypracování vyjádření ke zprávám panelů, resp. Rady pro 

vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti,
 � příprava případné návštěvy hodnoticích grémií na FSV UK.

2) Zahájení diskuze o zásadách rozdělování institucionálních 
prostředků v rámci FSV UK.
Indikátor:
 � příprava analytického materiálu modelujícího různé vari-

anty rozdělování institucionální podpory a jejich věcných 
i finančních dopadů.

3) Nastavení základních proporcí využití režie z programu 
PROGRES Q18.
Indikátor:
 � vypracování schématu využívání režie z PROGRES Q18 

ve střednědobé perspektivě.

4) Formulování zásad hodnocení individuálního tvůrčího výkonu.
Indikátor:
 � metodický pokyn k organizaci a průběhu evaluace tvůrčího 

výkonu na FSV UK.

5) Upřesnění procedury a oborových hodnoticích kritérií v ha-
bilitačních a profesorských jmenovacích řízeních.
Indikátor:
 � upravený metodický pokyn pro potřeby vědecké rady 

a uchazečů o kvalifikační řízení.

6) Dokončení úprav systému podpory projektové a jiné tvůrčí 
činnosti na fakultě a jednotlivých institutech.
Indikátor:
 � novela předpisů o odměnách za podání grantových přihlášek.

(Garant: Jaroslav Kučera)

Priorita 3:
Pokračovat v intenzivní 
internacionalizaci fakulty.
Pokračující internacionalizace je jedním z klíčových aspektů 
rozvoje fakulty v roce 2020. Důležitá je proto úzká spolupráce 
s jednotlivými instituty a rektorátem UK, jež má zajistit ko-
herentnost a provázanost aktivit. Univerzita se v roce 2019 
zapojila do nových platforem spolupráce, které se vztahují jak 
k mobilitám studujících a zaměstnanců, tak i k vědecké oblasti. 
V roce 2019 se jednalo především o zahájení realizace tříletého 
projektu, který podalo konsorcium evropských univerzit 4EU+ 

a který Evropská komise podpořila; dále pak zahájení činnosti 
Mezinárodní rady FSV UK a Herzl Center of Israel Studies. 
V roce 2020 je i nadále nutné zachovat aktivní přístup v za-
pojení se do těchto iniciativ. Dále je třeba udržet otevřenost 
při přijímání zahraničních studentek a studentů a podporovat 
výjezdy našich studujících, ať již v rámci programu Erasmus+, 
či jiných smluv. I v roce 2020 bude pokračovat podpora rozvoje 
a propagace cizojazyčných studijních programů.

Cíle:
1) Podpora akademické a vědecké spolupráce se zahraničními 
univerzitami.
Indikátory:
 � efektivní fungování Mezinárodní rady FSV UK (jednání v roce 

2020 bude k pedagogické činnosti),
 � aktivní participace na aktivitách podporovaných v rámci 

projektu 4EU+,
 � aktivní využívání možností spolupráce v rámci Strategických 

partnerství či programu CENTRAL,
 � počet zahraničních post-doců působících na FSV UK pod-

pořených z rektorátního projektu.

2) Podpora rozvoje studentských a akademických mobilit.
Indikátory:
 � počet zahraničních studentek a studentů studujících v rámci 

programu Erasmus+, mezifakultních, meziuniverzitních 
dohod a dalších platforem,

 � počet vyjíždějících studentek a studentů na zahraniční 
studijní a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ 
a dalších dohod,

 � revize smluv v rámci programu Erasmus+,
 � podpora uzavírání smluv s kvalitními univerzitami (v rámci 

programu Erasmus+ či mezifakultních nebo meziuniver-
zitních dohod),

 � aktivní využívání podpory univerzitního programu POINT na 
studentské a akademické mobility a realizaci letních škol,

 � aktivní participace na aktivitách podporovaných v rámci 
projektu 4EU+,

 � počet zahraničních vyučujících působících krátkodobě 
a dlouhodobě na FSV UK,

 � počet vyjíždějících akademických a vědeckých pracovníků 
FSV UK na krátkodobé i dlouhodobé zahraniční pobyty.

3) Rozšiřování počtu akreditovaných cizojazyčných studijních 
programů.
Indikátory:
 � dokončené a nově připravené návrhy navazujících ma-
gisterských anglických studijních programů dle plánu 
akreditací.

4) Systematizace procesních postupů pro zefektivnění ko-
munikace s uchazeči a podporu studentů v cizojazyčných 
studijních programech.
Indikátory:
 � příprava dokumentu a jeho zavedení do praxe – vymezení 

a popis agendy související s CJSP mezi oddělením zahra-
ničních styků a koordinátory jednotlivých CJSP,

 � zavedení nového on-line systému sloužícího k profesionál-
nější a efektivnější komunikaci s uchazeči o studium v CJSP,

 � zavedení interního on-line systému sloužícího k vnitřní 
koordinaci procesů a jejich kontrole.
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5) Rozvíjení propagace cizojazyčných studijních programů, 
cizojazyčné komunikace a propagace fakulty jako celku.
Indikátory:
 � propagace cizojazyčných studijních programů (CJSP) pro-

střednictvím účasti na zahraničních veletrzích a vzdělá-
vacích fórech,

 � zviditelnění nově akreditovaných CJSP,
 � organizace společného dne otevřených dveří pro všechny 

bakalářské CJSP,
 � koordinace vytváření video upoutávek, facebookových skupin, 

blogů současných studentů, „alumni stories“ a jiných PR 
nástrojů na zviditelňování všech CJSP FSV UK.

 (Garanti: Zuzana Kasáková, Malvína Krausz Hladká)

Priorita 4:
Pokračovat ve stabilizaci administrativy 
na fakultě, systematizovat základní procesy, 
zajistit úspěšnou realizaci projekčních 
a stavebních prací na rekonstrukci 
a dostavbě jinonického areálu.

Rokem 2020 vstoupí fakulta do fáze, kdy se projekt „Moderni-
zace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“, 
realizovaný v rámci výzvy 016 OP VVV s paralelní podporou 
z národního investičního programu 13322 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny veřejných vysokých škol, začne 
materializovat v podobě prováděcí projektové dokumentace 
a zahájení stavebních prací. Tento krok byl umožněn úspěšnou 
realizací výběrových řízení na generálního dodavatele stavby 
(GDS), technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
a autora projektové dokumentace interiérů během roku 2019. 
Na základě podepsané smlouvy s GDS byly vzápětí zahájeny 
pravidelné kontrolní dny, od nichž se i v roce 2020 bude odvíjet 
fakultní dohled nad zpracováním projektové dokumentace 
a realizací vlastních stavebních prací. Je možné konstatovat, 
že důkladná právní příprava a úspěšné procedurální zvládnutí 
výběru smluvních partnerů položilo klíčový základ pro kvalitní 
realizaci stavby a ve stanovených termínech. Během roku 
2020 bude, spolu s projektovými pracemi na dokumentaci pro 
provedení stavby, nejprve realizována přeložka vodovodního 
a plynového potrubí z místa, kde bude umístěna nová mul-
tifunkční budova. Následně se rozběhnou práce na položení 
základů nové budovy a na úvodní části rekonstrukčních postupů 
ve stávající části areálu.

Pro akademickou obec fakulty bude zahájení stavebních 
prací v Areálu Jinonice znamenat dočasnou komplikaci v podobě 
stěhování do náhradních prostor. Ty byly během roku 2019 
intenzivně hledány a před koncem roku vyústily v identifikaci 
vhodného zázemí pro výuku, výzkum a další aktivity jinonic-
kých institutů. Po zajištění nezbytných smluvních záruk vůči 
pronajímateli náhradních prostor bude první polovina roku 
věnována intenzivní přípravě na zvládnutí logistiky přesunu 
velké části fakulty a úpravě náhradních prostor, včetně ne-
zbytného zajištění včasného, přesného a vstřícného přenosu 
informací ve vztahu k jinonickým institutům. Cílem je realizovat 
přesun během července, aby od následujícího měsíce mohl být 
v náhradních prostorách obnoven základní provoz a od září vše 
fungovalo v běžném pracovním a následně výukovém režimu. 

Působení jinonických součástí fakulty v náhradních prostorech 
je předpokládáno na období 7/2020–6/2022.

Cíle:

1) Zahájení implementační fáze stavební části projektu 
rekonstrukce a dostavby Areálu Jinonice v souladu s harmo-
nogramem projektu.
Indikátory:
 � zpracování dokumentace pro provedení stavby,
 � realizace přeložky vodovodního a plynového potrubí,
 � položení základů nové multifunkční budovy,
 � zahájení rekonstrukčních prací ve stávající části areálu.

2) Stěhování IMS, IPS, ISS a odpovídající části jinonické knihovny 
a CJP do náhradních prostor.
Indikátory:
 � smluvní zajištění pronájmu náhradních prostor na období 

2020–2022,
 � příprava logistiky stěhování a zajištění dostatečné informo-

vanosti zejména v jinonických součástech fakulty,
 � úprava pronajímaných prostor pro výukové, výzkumné, 

administrativní a další aktivity jinonických institutů a sou-
části knihovny,

 � realizace přesunu jinonických součástí fakulty do náhradních 
prostor a zahájení jejich standardního fungování nejpozději 
od září 2020.

3) Revize interních procesů v rámci restrukturalizace a kon-
solidace opatření děkana/děkanky, metodických pokynů 
tajemníka a dalších navazujících interních pravidel definujících 
administrativní procesy.
Indikátory:
 � Implementace standardní formy a struktury obsahu opat-

ření děkanky, zpřesnění kompetencí a procesu vydávání OD 
a návazných pravidel,

 � implementace kategorizace opatření děkanky a návazných 
dokumentů dle oblasti zaměření, implementace systému 
verzování a sledování změn v pravidlech definujících jed-
notlivé oblasti,

 � zajištění dostupnosti strukturovaného portfolia aktuálních 
a historických OD a návazných pravidel a dokumentů podle 
oblastí na webu fakulty.

4) Posílení pravidelných nástrojů kontrolingu a reportingu 
v oblasti manažerského účetnictví a jejich aktivní využívání 
při řízení hospodaření fakulty.
Indikátory:
implementace procesních kontrol k zajištění datové kvality 
manažerského účetnictví,
implementace standardního pravidelného dashboardingu 
a reportingu nákladového účetnictví a jeho aktivní 
využívání při řízení hospodaření fakulty.

5) Realizace projektů v oblasti upgradu IT infrastruktury jakožto 
základního předpokladu pro stabilní zajišťování IT služeb 
a jejich následný rozvoj.
Indikátory:
 � zapojení a instalace VMware prostředí,
 � implementace zálohovacího systému,
 � migrace stávajících služeb na novou infrastrukturu,
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 � konfigurace IT infrastruktury v oblasti provozu a IT/IS 
bezpečnosti.

6) Zpracovat studii proveditelnosti implementace požadavků 
na omezování administrativní zátěže na FSV UK definovaných 
EK AS FSV UK během 1. čtvrtletí 2020 a dle jejích výsledků 
a v kontextu výše jmenovaných priorit rozhodnout o dalším 
postupu.
Indikátory:
 � studie proveditelnosti na konci 1. čtvrtletí 2020,
 � schválení plánu implementace do konce roku 2020 a s vý-

hledem na další období,
 � realizace plánu implementace do konce roku 2020.

 (Garanti: Tomáš Karásek, Ondřej Blažek, Jan Kindermann)

Priorita 5:
Pokračovat ve vylepšování interní 
a externí komunikace s důrazem na 
oslavy 30. výročí založení FSV UK.
V uplynulých letech se podařilo výrazně zvětšit objem mediál-
ního prostoru věnovaného pozitivní prezentaci fakulty, jejích 
osobností i oblastí studia a výzkumu. V roce 2019 pokračo-
vala proměna koncepce webu z informačního portálu typu 
nástěnky směrem k větší propagaci úspěchů a kvality FSV 
UK jako zásadní školy i výzkumného pracoviště pro pěstování 
společenských věd.

V návaznosti na redesign tištěných propagačních materiálů 
se v uplynulém roce měnily vizuály on-line i tištěných inzercí, 
byly vytvořeny nové letáky k promocím pro české i zahraniční 
studující apod. Pro rok 2020 máme v plánu kromě pokračování 
ve stávajících aktivitách zejména vytvoření propagačních 
klipů FSV UK.

Vedení fakulty se i nadále intenzivně věnuje spolupráci se 
studentskými spolky, v letošním roce se po mnohaleté pauze 
opět uskutečnil reprezentační ples, na kterém se studenti 
organizačně podíleli. V květnu se pak poprvé konal Sportovní 
den FSV. V roce 2020 na to chceme navázat dalším ročníkem 
reprezentačního plesu i sportovního dne.

V roce 2020 si Fakulta sociálních věd UK připomene třicáté 
výročí svého založení a zároveň další dvě výročí svých specia-
lizovaných pracovišť, pětadvacáté výročí založení Centra pro 
mediální studia (CEMES) a dvacáté výročí Centra pro sociální 
a ekonomické strategie (CESES).

Vzhledem k personálním změnám, které nás na počátku 
roku čekají v Oddělení vnějších vztahů, bude především dů-
ležité pokračovat ve stávajících aktivitách během roku tak, 
jak byly dříve nastaveny, a zachovat podporu, na kterou jsou 
zvyklí zaměstnanci, studenti, média i veřejnost. Na druhé 
straně dosavadní úspěšná spolupráce se studenty se odrazila 
i v rekrutování nových kolegyň do OVV FSV UK.

Ke konci roku 2019 se podaří dokončit přechod webových 
stránek čtyř fakultních institutů na nové, cross-doménové 
řešení, které umožňuje snadný přenos základních informací 
(osobní údaje, informace o výuce, přehled publikací). Během 
roku 2020 dojde k dalšímu rozvoji funkčnosti fakultních webů (tj. 
hlavního webu FSV a webů institutů), předpokládá se i konečné 
sjednocení prezentace fakulty přechodem webových stránek IES 
na sdílenou platformu. Po tomto kroku bude možné přistoupit 

k dalšímu zkvalitnění webové prezentace, např. rozvojem části 
stránek věnovaných doktorandům nebo funkčnějším propo-
jením s aplikací pro rezervaci konzultačních hodin. Současně 
s tím bude uvedena v provoz i druhá celofakultní platforma, 
jež bude sloužit pro vytváření webové prezentace projektů. Její 
výhodou bude jednotné administrátorské zázemí, spravované 
fakultním IT oddělením, které umožní snadnější vytváření 
projektových webů a zajistí tím rychlejší možnost prezentace 
aktuálně realizovaných výzkumných a dalších aktivit.

Cíle:

1) Rozvoj centrální webové prezentace, dokončení redesignu 
webů institutů s využitím cross-doménového řešení a imple-
mentace platformy pro vytváření webových stránek projektů.
Indikátory:
 � dosažení plné funkčnosti nových webů IKSŽ, IMS, IPS a ISS 

a profilů zaměstnanců na nich, přechod IES na webovou 
platformu fakulty,

 � vytvoření jednotné, fakultou zajištěné platformy pro vytvá-
ření webů projektů se sjednocenou správou,

 � rozvoj blogu o vědecké činnosti zaměstnanců v rámci centrálního 
webu, kde byly první texty zveřejněny na podzim roku 2019,

 � pokračování v publikaci rozhovorů a zvýšení počtu reportáží 
z dění na FSV UK na webových stránkách fakulty,

 � pokračování v práci s analytickými nástroji webu, aktualizace 
a přizpůsobení obsahu potřebám uživatelů.

2) Rozvoj komunikace s médii a podpora prezentace zaměst-
nanců v médiích.
Indikátory:
 � organizace dalších seminářů zaměřených na zlepšení pre-

zentace v médiích pro akademické a vědecké pracovníky,
 � pokračování v nastolování odborných témat spojených s FSV 

UK v médiích (z kvantitativního hlediska udržení stávající 
pozice, ale vylepšení z hlediska kvalitativního, abychom 
nebyli jen „reaktivní mluvící hlavy“).

3) Pokračovat ve spolupráci se studentskými spolky.
Indikátory:
 � rovnocenná podpora všech spolků na úrovni institutů,
 � zachování stávajícího objemu prostředků na financování 

studentských aktivit,
 � pravidelné schůzky se zástupci spolků, ať už na úrovni 

pracovních komisí, nebo v rámci platformy senátní Komise 
pro rozvoj fakulty,

 � příprava uspořádání dalšího plesu FSV UK,
 � příprava uspořádání dalšího Sportovního dne FSV.

4) 30. výročí založení fakulty, 25. výročí založení CEMES, 
20. výročí založení CESES a jejich oslavy.
Indikátor:
 � výroční akce uspořádané instituty a centry (v případě CEMES 

z hlediska formálního zařazení se střediskem).

5) Vytvoření nových propagačních materiálů.
Indikátory:
 � vytvoření 2 krátkých animovaných videí v české i anglické verzi,
 � vytvoření šablony powerpointové prezentace fakulty se 

základními informacemi o fakultě v české i anglické verzi.
 (Garanti: Alice Němcová Tejkalová, Tomáš Karásek, Ondřej Blažek)


