
Zápis ze schůze PR tajemníků, Děkanát FSV UK 11. 4. 2012 

 

1. PR oddělení FSV představilo novou zaměstnankyni pro PR zahraničních programů – paní 

Kobosilovou (222 112 286, kobosilova@fsv.cuni.cz).  

2. PR oddělení představilo ukázku propagačních materiálů FSV (desky, bloky, propisky, 

hrnky, brožury). Na přání institutů PR oddělení vypracuje seznam všech propagačních 

materiálů, které jsou k dispozici, i s případnými cenami. 

3. PR oddělení shrnulo možnosti webových šablon, které jsou k dispozici – šablony pro 

vizitky, hlavičkové papíry, obálky, powerpointové prezentace. Na přání institutů opět 

vypracují seznam dostupných šablon. Fakulta přispívá 50% nákladů na vytvoření vizitek přes 

šablony FSV. 

4. PR oddělení FSV nabízí možnost zaslat ve formě obrázku logo FSV. (Jedná se o pečeť UK 

s nápisem univerzity a fakulty). Toto logo se dá využít na prezentace, hlavičkové papíry. 

Příslušnost k institutu nebo katedře se dá dopsat pod logo FSV. Loga institutů podobně 

zřízena nejsou a nebudou.   

5. PR oddělení nabízí možnost zapůjčit bannery s logem a fotkou FSV na konference. 

6. Na žádost institutů bude vytvořena jednotná šablona podpisu do e-mailu (tzv. patička). 

7. PR oddělení je schopné zajistit fotografické práce na konference a jiné akce se slevou.  

V jednání je sleva na velkoobjemový barevný tisk. Se slevou je také možné přes PR objednat 

grafické práce.  

8. PR oddělní by uvítalo zaslání čísel na mobilní telefony vybraných kontaktních osob za 

katedry. PR oddělení by tato čísla využilo pouze v případě, že by se na něj obrátila média 

s žádostí o vyjádření k určitému tématu a PR oddělení by nesehnalo osoby na pevné lince.       

9. Na žádost institutů bude kladen větší důraz na propagaci placených cizojazyčných 

programů. 

10. PR oddělení zaslalo na instituty ukázku propagační brožury o FSV v angličtině a o UK 

v češtině. Brožura o UK v angličtině je v přípravě. Brožury by se daly poskytovat studentům 

letních škol. 

 

 

 

Zapsala: Lucie Jůzová 

V Praze dne 12. 4. 2012 
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