Zápis z jednání vedení PF UJEP a pracovníků PR
Jednání proběhlo: 4. 3. 2019, 12:15-13:15, kancelář děkana PF
Přítomni: doc. Jiří škoda; Ing. Lenka Hřebejková; dr. Bertl, Mgr. Martin Černý; dr. Ladislav
Zilcher; Alec Mindák
Program zasedání:
0:

Seznámení s programem

1:

Možnosti podpory Majálesu UnL, včetně reklamních bannerů

2:

Možnosti spolufinancování akcí, které jsou pořádané společností Culture Line z.s.

3:

Struktura PR akcí, strategie rozvoje PR na PF UJEP

4:

Příměstské tábory na PF

5:

DVÚ 2019

6:

Youtube a FB kanál na PF UJEP

Zápis ze zasedání:
1:
Vedení PF UJEP bylo seznámeno s možností reklamy na Majálesu ÚnL. Reklama PF
UJEP byla vyhodnocena jako redundantní a případné investované zdroje nepovažuje jako
vhodně investované, proto byla možnost zamítnuta, s možným doporučením reklamy pro
UJEP jako celek, avšak nikoliv parcelovat jednotlivé fakulty.

2:
Vedení PF UJEP bylo informováno ohledně žádosti o finanční a personální podporu
společnosti Culture Line z.s., zastoupenou Bc. Nejedlým. Akce jsou vymezeny jako zajímavé,
avšak vedení PF neshledává důvod k investování fakultních zdrojů do akcí, které sama
nepořádá. V případě, že by pracovníci PR chtěli podobné akce realizovat, nejsou jim kladeny
meze, avšak tak, abychom byli schopni je zvládnout z vlastních zdrojů. Jednou
z doporučených aktivit je spolupráce na filmovém lidskoprávním festivalu Jeden svět 2019.
Pro tyto potřeby je možné využít prostor 50Baru, v případě velkého zájmu také přednáškové
Auly dr. Kubisty, prezentační centrum PF, či jejich kombinace, a to hlavně vzhledem k
občerstvení (samozřejmě po předchozí domluvě a s respektováním výuky v místnosti).

3:
PF žádá pracovníky PR o zpracování strategického plánu rozvoje PR PF UJEP.
Strategický plán rozvoje bude obsahovat jednoduchou SWOT analýzu, ze které budou
vycházet základní

body pro PR, které budou brány jako stěžejní a které jsou prioritou. Další akce budou
podporovány po jejich konzultaci, avšak jejich příprava a realizace nesmí vstupovat a bránit
maximalizaci impaktu a kvalitě akcí, které jsou vymezeny jako stěžení. Zde se jedná hlavně o
DoD a DVÚ. Strategický plán rozvoje připraví pracovníci PR do 14 dnů ode dne setkání. Ten
bude po konzultaci ohledně finančního plánu PR s Ing. Hřebejkovou a dr. Bertlem představen
dne 18. 3. 2019 po kolegiu děkana. Čas bude upřesněn, dle informací době zasedání kolegia,
kde se k němu vedení PF vyjádří. Vedení PF plánuje účast na jednotlivých zasedání kateder,
kde žádá zástupce PR pracovníků PF UJEP o své představení na konci všech zasedání. Zde je
důležité nabídnout svou kapacitu a představit svou náplň práce, kterou katedry mohou
využít.
4:
Vedení PF UJEP vyslechlo informace ohledně záměru realizovat na PF UJEP v letních
měsících příměstské tábory, které budou navazovat na obdobnou aktivitu v rámci projektu
U21. Tato aktivita by byla definována jako doplňková činnost, kdy tyto činnosti musejí býti
ziskové. Nadále bude konzultována rovina zapojení studentů formou praxí či DPP. Pro
následující rok se doporučuje realizace pouze 3 běhů, které budou vycházet z již
odzkoušeného modelu. V případě velkého zájmu, zachování vysoké kvality a
reprezentativnosti akcí, se bude jednat o případném zvýšení počtu turnusů.
5:
Vedení PF projednalo možné scénáře realizace DVÚ. Došlo ke shodě, že jednotlivé
katedry navrhnou za sebe svůj program. Finální návrhy projdou výběrovým řízením na
samostatné schůzce. Vzhledem k zaměření akce se preferuje vybrat aktivity jak čistě
výzkumného, tak uměleckého charakteru, neboť PF disponuje experty jak z oblastí vědy, tak
umění a nehodlá priorizovat jednu z variant.
6:
Youtube kanál, který spadá pod PF UJEP se doporučuje zrušit, aby byla fakulta
profesionálně reprezentována. Z tohoto důvodu bude zřízen nový youtube kanál, ve kterém
bude prozatím pouze video z roku 2013. Další případná videa budou vždy konzultována
s vedením PF UJEP, a to ještě před jejich zveřejněním. Dále vedení PF žádá o přístup
k platformě FB v rámci PF UJEP, a to pouze pro případ krizových událostí, nikoliv pro běžný
vstup či úpravy.

Zapsal:

PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj a řízení kvality

