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COVID-19 jako příležitost aneb když se chce, tak to jde 

  
• Pandemie nemusí být jenom hrozbou, může být i příležitostí pro modernizaci fakulty 

a studia 
 

• Prosazujeme elektronizaci fakulty v oblastech, které to umožňují a zefektivnění těch 
současných, začít můžeme například dlouho odkládaným spuštěním elektronického 
oběhu dokumentů 
 

• Před ostrým spuštěním nových opatření vždy testujme jejich funkčnost 
 

• Jako důležité vnímáme sdílet informace mezi jednotlivými odděleními děkanátu 
 

• Využijme funkční prvky z nouzového stavu pro efektivnější nastavení vnitřních procesů 
v budoucnosti! 
 

• Pokračujme v online zápisech pro cizojazyčné studijní programy 

 

Studium pro 21. století ... aneb nebojme se změn! 
 

• Státnice jako důstojné zakončení studia, ne stres 
o Diskutujme o podobě státních závěrečných zkoušek 
o Využijme dobré praxe z fakulty (IES) i ze zahraničí – kombinujme těžší studium 

a zakončení pouze obhajobou závěrečné práce 
 

• Cizí jazyky pro všechny 
o Hledejme (po vzoru IPS) možnosti, jak rozšiřovat nabídku cizích jazyků napříč instituty  
o V relevanci k oborům na FSV je dostatečně velké portfolio začátečnických kurzů jazyků 

nezbytností pro 21. století 
 

• Zvyšujme kvalitu prezenční i online výuky 
o Promýšlet, sestavovat (a posléze reflektovat) výuku a zakončení kurzů tak, aby byly pro 

studující přínosné, smysluplné a cítili se během toho dobře 
o Posilovat pedagogické kompetence vyučujících  
o Evidence a zpětná vazba jako důležitý nástroj a prostředek pro vyučující i studenty 
o Rozšiřovat zapojení zahraničních expertů do výuky i skrze online kurzy 

 

Fakulta pro akademickou obec, ne naopak 

• Chceme studovat a pracovat na fakultě, která se zajímá o naše potřeby a názory 
o Přátelský a otevřený děkanát, který studium a práci na fakultě usnadňuje, nikoliv 

komplikuje 
o Samozřejmou součástí fakultních opatření by mělo být vysvětlení jejich smyslu 

akademické obci 
o Podpůrné a informační nástroje směrem ke studentům a akademikům na místo (pouze) 

těch restriktivních a regulačních 
 

• Podporujme společné aktivity studentů z různých institutů, odbornou spolupráci 
a sdílení zkušeností napříč pracovišti 
 

• Plnohodnotně zapojme zahraniční studenty a vyučující do dění na fakultě 
o Všechny relevantní informace i v angličtině, využívání různých komunikačních platforem 

pro zahraniční studenty 
 

• Podporujme studující se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučující 
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Jinonice jako místo, kde je nám dobře 

 
• Nadále usilujme o zachování menzy 

o Chceme dál aktivně vyhledávat možnosti, jak menzu neztratit, přestože v projektu se s ní 
nepočítá 

 

• Všechny instituty na jednom místě 
o Sjednocení celé fakulty do budovy v Jinonicích s cílem sociálně provázat všechny 

studenty, vybudovat společnou identitu a propojit výuku v budově, která nám opravdu 
patří (Hollar a Opletalka jsou ve správě rektorátu) 

 

• Studijní oddělení tam, kde studujeme 
o Podporujeme snahu vedení fakulty ohledně přesunu části děkanátu, a hlavně studijního 

oddělení, do Jinonic 
 

• Kvalitní zázemí jak pro učitele, tak pro studenty 
o Možnost zapojení se do realizace Jinoprojektu v maximální možné míře 

 
Chceme být vidět ... všichni a smysluplně 
 

• Vysvětlujme celospolečenskou důležitost sociálních věd  
o Důraz na prezentaci našich akademiků a studentů 
o Zasadit se o popularizaci našich institutů mezi středoškoláky a širokou veřejností 
 

• Podporujme komunikaci s potenciálními uchazeči  
o Podporovat kvalitní prezentování FSV pro potenciální uchazeče jak z České republiky, 

tak ze zahraničí 
o Posilovat komunikaci se zahraničními pracovišti i s vidinou sdílených oborů, výzkumu či 

náboru nových studentů 
 

• Udržme kvalitní PR a aktivně podporujme jeho rozvoj 
o Chceme se zasadit o stejný prostor pro prezentaci všech institutů 
 

• Nepodřizujme činnost fakulty PR 
o Reflexe a kritická diskuse uvnitř fakulty je stejně důležitá či spíše důležitější, než obraz 

fakulty navenek 

 


