Nabídka služeb PR
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v následujícím textu naleznete výčet standardních služeb, které nabízí fakulta v
oblasti public relations institutům a ostatním součástem fakulty. Neváhejte se na nás
nicméně obrátit s jakoukoliv problematikou tykající se propagace, inzerce a PR i
mimo tento základní výčet.
Součástí nabídky je také kontaktní seznam na fotografy a výčet služeb nabízených
fakultní Rozhlasovou a televizní laboratoří.
Kontakt public relations FSV UK:
doc. Filip Láb, Ph.D. (proděkan pro vnější vztahy)
Tel: 222 112 222
E-mail: prodekan.pr@fsv.cuni.cz
Oddělení vnějších vztahů:
PhDr. Sylvie Fišerová
Tel: 222 112 285
E-mail: sylvie.fiserova@fsv.cuni.cz
základní agenda:
- propagace českých programů
- správa české verze extranetu webu a sociálních sítí v češtině
- nabídky pro studenty
- podpora studentských akcí
- interní newsletter
- newsletter pro média a veřejnost (připravujeme)
- vizitky
- české a slovenské studijní veletrhy ad.
Marianna Zapotilová, M.A.
Tel: 222 112 286
E-mail: marianna.zapotilova@fsv.cuni.cz
základní agenda:
- propagace cizojazyčných programů
- správa anglické verze webu a sociálních sítí v angličtině
- propagační předměty
- alumni
- zahraniční veletrhy ad.
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Nabídka služeb PR oddělení FSV UK
Interní a externí komunikace:
• přidání informace do aktualit extranetu, do newsletteru a na sociální sítě
• rozšíření dodané tiskové zprávy – fakultní web, medialist a protext.cz
• zveřejnění 1 sdělení za semestr v placené sekci ČTK – protext.cz pro každý institut
a fakultní součást, případně častěji dle dohody
• zajištění inzerce institutů – inzerci za FSV jako celek hradí PR – inzerci jednotlivého
institutu můžeme zprostředkovat, ale hradí ji institut
• propagace, příprava a zadání inzerce cizojazyčných programů v ČR a zahraničí
• reprezentace fakulty / institutů na vzdělávacích veletrzích v ČR a zahraničí
• letáčky a podmínky přijímacího řízení pro dny otevřených dveří a vlastní prezentaci
institutů
Zprostředkování služeb:
• zajištění fotografa pro dokumentaci fakultního dění - zprostředkujeme, službu hradí
instituty (viz. dále)
• zajištění kameramana, interiérového i exteriérového natáčení, práce ve studiu,
kompletní postprodukce, vytváření propagačních klipů a filmů (mimo celofakultního
PR zprostředkujeme, službu hradí instituty. viz dále), a to jak fakultním studiem, tak
externími společnostmi
• grafické a tiskové služby (mimo těch, které zajišťujeme pro všechny:
zprostředkujeme kontakt, hradí institut)
Propagační předměty:
• propisky, kapesní kalendáře, bloky, desky, tašky, lanyardy, lepící záložky a
případné další drobné propagační materiály a předměty FSV v běžném množství
poskytujeme zdarma (do 100 ks na jednu akci)
• propagační předměty vyšší hodnoty – hrnek, USB, trička, kravaty, šátky apod. hradí
součásti
• zajištění propagačních předmětů UK - hradí instituty; přehled předmětů na
http://cuni.cz/UK-2457.html
• v LS 2015 bude zahájen prodej fakultních propagačních předmětů
Rollup bannery:
- v české a anglické verzi jsou k dispozici na vrátnici budov Jinonice a Opletalova,
v Hollaru kontaktujte PR
Pozn.: na fakultě jsou k dispozici k zapůjčení také:
 Flipchart – kontaktujte asistentku děkana
 Projekční plátno – kontaktujte PR
 Přepínač na prezentace – kontaktujte PR
 Minicaster – umožňující online přenos videí – kontaktujte RTL
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Kontaktní seznam fotografek / fotografů
Následující seznam je rozdělen do dvou částí, v první naleznete externí fotografy /
profesionály, v části druhé potom fotografky/y z řad posluchaček a posluchačů naší
fakulty. Součástí fotografických služeb by mělo být zajištění reportážního
fotografování, výběr a postprodukce fotografií a odevzdání v datové podobě (záleží
na domluvě s fotografy, nejlépe přes online služby typu www.uschovna.cz, popř.
uložené na datovém nosiči).
Zároveň zasílejte fotografie nám pro další propagaci vašich aktivit v newsletteru,
na fakultním webu, facebooku, atd.
Profesionální fotografové (sazba od 1500,- Kč za akci/případně dle individuální
dohody):
Radim Beznoska
Tel: +420 723 909 010
E-mail: radim.beznoska@gmail.com
Vladimír Škarda
Tel.: +420 602 125 224
E-mail: vladimir.skarda@seznam.cz

Fotografové z fakulty (sazba od 1000,-Kč za akci/ případně dle individuální
dohody):
Sandra Štefaniková
Tel: +420 775 170 188
E-mail: sandra.stefanikova@gmail.com
Ondřej Trhoň
Tel: +420 607 235 856
E-mail: ondrej@trhon.cz
Kateřina Písačková
Tel: + 420 731 539 575
E-mail: katerina.pisackova@gmail.com
Vojtěch Soudný
Tel: + 420 774 987 852
E-mail: vojtech.soudny@gmail.com
Ondřej Novák
Tel: + 420 728 685 629
E-mail: andygarfunkel@yahoo.com
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Nabídka a ceník služeb Rozhlasové a televizní laboratoře UK FSV
Rozhlasová a televizní laboratoř nabízí komplexní zpracování celého audiovizuálního
projektu bez vstupu třetích stran. Laboratoř je schopna zajistit exteriérové natáčení
seminářů, konferencí a dalších událostí (záznam na autonomní kameru), dále
interiérové natáčení ve vlastním studiu v budově RUK (tři studiové kamery, střih,
zvuk mix). Dále je možné studio využívat pro natáčení rozhovorů, mediální tréninky,
malou publicistiku a kompletní postprodukční služby.
Kromě služeb nabízených fakultním pracovištěm RTL nabízíme také možnost
realizace propagačních filmů “na klíč” u externích firem.
Kontakt:
Ing. Jan Pospíšil (vedoucí RTL)
Tel: + 224 491 460
Ceník:
Ceny jsou upraveny Opatřením děkana č. 2/2015: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT2529.html
Monitoring médií
Na intranetu v sekci „práce na fakultě“ > “prezentace fakulty“
(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1467.html ) jsou zveřejňovány pravidelné
monitoringy za hesla "FSV UK" a "Fakulta sociálních věd“. Pokud byste chtěli mít
vlastní monitoring pro součást FSV - přístup do Newtonu je možný přes stránky
knihovny a přihlášení přes CAS.
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Interní doporučující pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích
1. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem 1,0
Akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty s úvazkem o rozsahu 1,0 se při
vystupování v médiích (pokud vystupují k odborné problematice, která se tyká jejich
oboru působení na FSV UK) doporučuje prezentovat se jako představitelé Fakulty
sociálních věd UK, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK, či UK
FSV. V případě, že je instituce Fakulty sociálních věd představitelem média uvedena
chybně, nebo opomenuta, měli by na toto pracovníka média upozornit.
Příklad: „sdělil Gustav Mohel, ekonom z Fakulty sociálních věd UK“, případně s
podrobnějším odkazem „uvádí Petr Barták, pracovník Centra pro sociální a
ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK“
2. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem do 1,0
Akademickým a vědeckým pracovníkům s úvazkem menším než 1,0 na FSV UK a s
hlavním pracovním poměr mimo FSV UK se doporučuje, aby v případě možnosti
uváděli Fakultu sociálních věd (ve výše uvedených variantách Fakulta sociálních věd
UK, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK, či UK FSV) jako
druhou instituci, kterou zastupují. Příklad: „říká František Novák ze Sociologického
ústavu a Fakulty sociálních věd“, „hostem je René Výborný, pedagog Metropolitní
univerzity a Fakulty sociálních věd“.
3. Externí přednášející
Přednášející, kteří nemají vůči FSV UK zaměstnanecky poměr, se mohou ve vztahu
k FSV UK (uváděné v jedné z výše uvedených variant) prezentovat pouze jako
„přednášející na Fakultě sociálních věd UK“.
4. Úředníci, nepedagogičtí a neakademičtí pracovníci
Ostatní zaměstnanci FSV UK mohou na vyzvání poskytovat informace pracovníkům
médií jen prostřednictvím oddělení vnějších vztahů FSV UK, jmenovitě PhDr. Sylvie
Fišerové. V případě, že jsou tito osloveni pracovníkem některého média s dotazem
na některou z oblastí fungování Fakulty sociálních věd, je jejich povinností předat
telefonní a emailový kontakt na PhDr. Sylvii Fišerovou (222 112 285,
sylvie.fiserova@fsv.cuni.cz), která zprostředkuje další komunikaci s médiem.
Dodatek: Samozřejmou výjimkou jsou pracovníci médií, kteří jsou zároveň studenty
některého z oborů FSV UK a jejichž dotazy se týkají agendy vlastního studia.
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