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Úvodní slovo děkana

Pro Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze představoval rok 
2008 v mnohém zlom. Z hlediska vnitřní struktury je nutné zmínit ně-
kolik změn na proděkanských postech (studium, zahraničí), dále pak 
sloučení oddělení vědy a edičního oddělení, odchod tajemníka fakul-
ty Ing. Michala Marcolly k podzimu 2008 a naposled také na úrovni 
ústavů a kateder rozdělení Ústavu anglistiky a amerikanistiky na dvě 
pracoviště – Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních 
literatur a kultur. Zejména oblast děkanátu prošla přitom ke konci 
roku výraznou personální proměnou, která se týkala zejména ekono-
mického oddělení a laboratoře výpočetní techniky, přičemž následně 
se podařilo celou situaci poměrně kvalitně stabilizovat. 

V oblasti studia je třeba zdůraznit, že od akademického roku 
2008/2009 přijala fakulta poprvé studenty již pouze do programů 
strukturovaného studia (s jedinou výjimkou studia psychologie), což 
představuje výrazný posun ve formě, ale i obsahu studia. Podobně zá-
sadním bodem byla příprava reakreditací několika desítek doktorských 
studijních oborů, u kterých bude fakulta do budoucna klást důraz pře-
devším na vědecký charakter tohoto stupně studia. Rok 2008 byl také 
rokem velkého zápasu o novou podobu zákona o terciárním vzdělává-
ní, kde se fakulta velmi ostře postavila proti připraveným materiálům, 
a to jak z hlediska procesu jejich přípravy, tak obsahu navrhovaných 
změn. Tato aktivita byla vedena ze strany vedení fakulty v rámci inici-
ativy děkanů fi lozofi ckých fakult ČR i ze strany akademického senátu, 
který inicioval vznik platformy Pro vzdělanost, které se dostalo pozor-
nosti v celém kontextu příprav reformy. 

V oblasti vědy a výzkumu byla věnována mimořádná pozornost 
vznikajícím kritériím metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a musím 
konstatovat, že díky skutečně aktivnímu a soustředěnému tlaku na 
vnímání humanitních a společenských věd byla připravena metodika, 
která přinejmenším tuto oblast nepoškozuje. Naopak, z prvních vý-
sledků výpočtů dle kritérií nové metodiky lze predikovat významný 
kladný posun v oblasti fi nancování vědy a navýšení fi nančních zdrojů 
na následující období. Fakulta se zapojila do připomenutí 660 let za-
ložení Univerzity Karlovy, za všechny aktivity zmíním mimořádnou 
mezinárodní konferenci na téma Praha a velká kulturní centra Evropy 
v lucemburské době 1310–1437. Pokračovala ediční aktivita, zejména 
v oblasti vydávání reprezentativní řady Opera facultatis… a zároveň 
byly v koordinaci edičního oddělení a ediční komise připraveny profi lo-
vé fakultní ediční řady, které začnou být naplňovány v roce 2009.

Zahraniční spolupráce se posunula do příprav některých meziná-
rodních studijních programů, např. Středoevropských studií ve spolu-

práci s fakultami v Lublani, Krakově a Bratislavě. Podařilo se připra-
vit další akreditace v cizím jazyce a pokračoval též program vysílání 
mimořádně kvalitních doktorandů na špičkové univerzity v Anglii. 
V mezinárodním kontextu bylo zcela jedinečnou připomínkou vědec-
kého výkonu fakulty padesátileté výročí existence Českého egyptolo-
gického ústavu. 

Poměrně složitá situace nastala v oblasti fi nancování mezd a běž-
ného provozu fakulty, což bylo dáno stagnací normativu v kombinaci 
s poklesem zapsaných studentů v aktuálním akademickém roce. Situ-
ace byla částečně řešena vnitřními úsporami, jež v některých oblastech 
byly skutečně na hranici fungování celé instituce. Zároveň se vedení 
fakulty podařilo získat mimořádný fi nanční zdroj ze strany Minis-
terstva vnitra ČR, což nakonec představovalo nejen akutní záchranu 
fakultního rozpočtu, ale zároveň zajištění systematické podpory rozlo-
žené do dalších pěti let. V této souvislosti chci zároveň připomenout, 
že i přes nepříznivou fi nanční situaci investovala fakulta do nových 
akvizic publikací doposud nejvyšší částku právě v roce 2008. Záro-
veň došlo ke zpracování tzv. Pekařova fondu, který byl zpřístupněn 
badatelské veřejnosti. Oblasti rozvoje se týkala i záležitost dostavby 
Knihovny Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy, kdy se ke konci roku 
2008 konečně podařilo rozvázat smluvní vztah s někdejším zhotovi-
telem a připravit nové výběrové řízení na dokončení stavby, to vše 
při zajištění investičních prostředků ze strany Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Dalším velkým a dlouhodobým tématem je 
otázka prostorového řešení. Fakulta se v předchozích letech rozhodla 
jít krátkodobě cestou pronájmů, přičemž tato aktivita byla v roce 2008 
shledána na hranici fi nančních možností fakulty. Významným krokem 
roku bylo iniciování smlouvy mezi Národní knihovnou a Univerzitou 
Karlovou v Praze, která zároveň otevírá kromě knihovnické spolupráce 
i možnosti budoucího využití poměrně značné části prostor rekonstru-
ovaného pražského Klementina. 

Výroční zpráva Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2008 
podává poměrně podrobný obraz o uplynulém roce. Osobně věřím, že 
mnoho z dlouhodobě připravovaných systémových změn začne postup-
ně přinášet své výsledky právě od roku 2009. Nakonec bych rád podě-
koval za spolupráci všem, kteří věnovali naší alma mater svoji energii 
v obtížném roce 2008, a to jak akademickému senátu, vědecké radě, 
kolegiu děkana, akademickým pracovníkům, tak i děkanátu fakulty. 

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan
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I.  STUDIUM
garant kapitoly: PhDr. Ilona Gillernová, CSc.,
proděkanka pro studijní záležitosti

Úvodem

Oblast studijních záležitostí zajišťuje studijní oddělení Filozofi cké fa-
kulty Univerzity Karlovy (FF UK) v těsné součinnosti s akreditačním 
referátem, oddělením vědy, zahraničním oddělením či Centrem pro 
další vzdělávání. Obsahovou změnou fungování studijního oddělení 
bylo převedení agendy doktorských studií na oddělení vědy s tím, že 
referát přijímacího řízení studijního oddělení bude nadále zajišťovat 
celé přijímací řízení do doktorského studia na FF UK. Referát studij-
ního informačního systému se v roce 2008 stal součástí studijního 
oddělení, ale byl prostorově dislokován do prostor laboratoře výpo-
četní techniky. 

Do 31. 1. 2008 vykonávala funkci proděkanky pro studijní zále-
žitosti prof. PhDr. Jana Králová, CSc., od 1. 2. 2008 rezort převzala 
PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Vedoucím studijního oddělení byl v ob-
dobí od 1. 2. 2008 do 31. 8. 2008 Mgr. Michal Novotný, od 1. 9. 2008 
oddělení vede Mgr. Vlasta Ransdorfová. 

Studijní oddělení se setkává ve svých činnostech s pestrostí úkolů 
a problémů, věnuje se uchazečům, studentům, spolupracuje s vyuču-
jícími, představiteli základních součástí. Pro jeho efektivní fungování 
je důležitá provázanost činností a vzájemná informovanost, ale také je 
třeba vnitřně strukturovat oddělení na jednotlivé referáty, které jsou 
ve svých činnostech kompaktní a jasně zaměřené. Proto v průběhu 
roku 2008 začaly fungovat následující referáty studijního oddělení.

Referát přijímacího řízení – zajišťuje přijímací řízení do bakalářských, 
magisterských i doktorských studijních programů/oborů, komunikuje 
s uchazeči, garanty přijímacího řízení na katedrách a ústavech, akre-
ditačním referátem, laboratoří výpočetní techniky a referátem studij-
ního informačního systému, s pracovníky studijního odboru rektorátu 
UK, odborníky připravujícími testy obecných předpokladů ke studiu 
a odborníky na modifi kace přijímacích zkoušek.

Studijní referát – zabývá se studijními záležitostmi studentů od zá-
pisu ke studiu až po ukončení studia, rozsáhlou agendou žádostí stu-
dentů (uznávání atestací, přerušení studia, individuální studijní plány, 
stipendia, řešení složitých studijních záležitostí aj.). Komunikuje se 
studenty, se základními součástmi. Nezbytná je znalost všech studij-
ních předpisů i studijních plánů.

Referát studijního informačního systému – věnuje se zabezpečení stu-
dia prostřednictvím informačního systému, což vyžaduje komunikaci 
se studenty i s jednotlivými katedrami a ústavy, dále se zaměřuje na 

rozvíjení možností samotného studijního informačního systému, ko-
munikaci s Erudiem a rovněž s rektorátem UK.

Podporou pro efektivní realizaci činností studijního oddělení je 
studijní komise. V průběhu roku 2009 se předpokládá ustanovení pe-
dagogického kolegia, jehož úkolem bude řešení směrů a cílů rozvoje 
studijních oborů, hledání možností pro mezioborovou a případně me-
zifakultní spolupráci. Dále začne pracovat pracovní skupina odborně 
zaměřená na přijímací řízení a skupina zaměřená na modifi kace stu-
dia sociálně nebo zdravotně znevýhodněných studentů. Bez odborné 
přípravy a relevantního zpracování přijímacích zkoušek se dále nelze 
obejít (jde o přípravu a realizaci písemného testování i ústního zkou-
šení, testů obecných studijních předpokladů i obecných pravidel pro 
vytváření oborových testů a pro jejich adekvátní zpracování). Stejně 
tak žádoucí a systematická práce se znevýhodněnými studenty se musí 
spojit s činností skupiny odborníků, což je v souladu s Opatřením rek-
tora 25/2008 – Minimální standardy podpory poskytované studentům 
a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Kar-
lově a řešením decentralizovaného rozvojového projektu pro rok 2009 
Podpora a poradenství znevýhodněným studentům na UK FF. Projekt se 
zaměří na prohloubení podpory ve dvou základních směrech – modifi -
kace přijímacího řízení i průběhu studia (individuální studijní plány) 
a poradenství (Psychologická poradna pro vysokoškoláky při Katedře 
psychologie FF UK poskytující jednorázovou i střednědobou péči o stu-
denty). Tento projekt navazuje na projekt Zkvalitňování informačních 
a poradenských služeb pro studenty a uchazeče o studium na UK FF ře-
šený v roce 2008. Jeho výsledky v případě znevýhodněných studentů 
zhodnotil projekt pro rok 2009, ostatní jsou uvedeny v dalším textu 
(informační aktivity ve vztahu k uchazečům).

1. Přijímací řízení

1. 1. Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů

Přijímací řízení na FF UK v roce 2008 vycházelo ze skutečnosti struk-
turovaného studia (výjimkou bylo jen magisterské nestrukturované 
studium oboru psychologie). Přijímací zkoušky se tudíž týkaly baka-
lářských a navazujících magisterských studijních programů/oborů, 
a přijímacího řízení magisterského studia oboru psychologie. 

FF UK svým uchazečům nabídla volnou kombinovatelnost oborů ve 
dvouoborovém studiu.

Oproti minulým rokům nepřijímala studenty na jeden obor povin-
ně dvouoborového studia. Vzhledem k zachování vstřícného přístupu 
k uchazečům, jejichž volba dvouoborového studia není omezována 
pevně vypsanými studijními kombinacemi, si tento fakt vyžádal řadu 
úprav zaběhnutého technického i organizačního schématu přijímacího 
řízení. Jednalo se o zvýšení nároku na kontroly různého druhu, např. 
podávání přihlášek na obory studia povinně dvouoborového, zadávání 
dat do programu Uchazeč atd. Po úplné personální výměně pracovní-
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ků laboratoře výpočetní techniky vyvstal problém se zajištěním tisku 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče s ohledem na správnost technic-
kého zpracování a dodržení závazných termínů a časových limitů.

Ve shodě s podmínkami přijímacího řízení proběhla modifi kace při-
jímacího řízení pro 26 uchazečů s ohledem na jejich konkrétní vzdě-
lávací potřeby. Jejich přijímací zkoušky proběhly zcela bez problémů 
a samotnými uchazeči byly tyto modifi kace přijímány jako vstřícný 
postup fakulty k podpoře možností jejich studia. 

Během přijímacího řízení v akademickém roce 2008/2009 mohli 
uchazeči opět sledovat celý průběh přijímacího řízení prostřednictvím 
informačního systému FF UK.

V akademickém roce 2008/2009 se ke studiu v bakalářských studij-
ních programech/oborech přihlásilo 8 718 uchazečů (7872 se uchá-
zelo o prezenční formu studia, 846 uchazečů usilovalo o kombinova-
nou formu studia). Do magisterského nestrukturovaného studiu se 
přihlásilo 624 uchazečů (ve shodě s Podmínkami přijímacího řízení pro
ak. r. 2008/09 šlo pouze o prezenční formu studia). O navazující ma-
gisterské studium se ucházelo 1 157 jedinců (837 uchazečů se hlásilo 
k prezenčnímu studiu, 320 ke kombinované formě studia). Celkem 
bylo tudíž přihlášeno 10 499 uchazečů.

Celkem pak bylo přijato 2695 uchazečů: 2 078 do bakalářského stu-
dia (1 985 uchazečů do prezenční formy a 93 uchazečů do kombinova-
né formy studia), 67 uchazečů bylo přijato do prezenční formy studia 
magisterského a konečně 550 uchazečů do navazujících magister-
ských studijních programů/oborů. Přehled o počtu přijatých studentů 
na jednotlivé obory je uveden v příloze č. 3. (Informace ještě doplňuje 
příloha č. 6, ve které jsou uvedeny počty přijatých studentů a počty 
studentů zapsaných v jednotlivých oborech bakalářských, magister-
ských i doktorských studijních programů.)

Vzhledem k průběžnému udělování rozhodnutí o akreditaci a doda-
tečnému vypisování nově akreditovaných oborů vzrostla pro studijní 
oddělení i základní součásti náročnost přijímacího řízení. Například 
na základě kladného rozhodnutí akreditační komise byly v roce 2008 
dodatečně vypsány bakalářské studijní obory italianistika, kulturolo-
gie, novořečtina, německý jazyk a literatura, a tak přijímací řízení ke 
studiu oborů proběhlo v září 2008. Přijímací zkouška proběhla jedno-
kolově, s výjimkou oboru kulturologie.

V rámci mezifakultní spolupráce Filozofi cké fakulty UK s Přírodo-
vědeckou fakultou UK a v souladu s akreditacemi bylo realizováno při-
jímací řízení na dvouoborové bakalářské studium: anglistika a ameri-
kanistika – geografi e se zaměřením na vzdělávání a hispanistika – geo-
grafi e se zaměřením na vzdělávání. Na tyto nové obory se přihlásilo 
celkem 24 uchazečů, kteří však neuspěli v některé části přijímacího 
řízení. Dále pokračovala spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK 
při realizaci dvouoborového bakalářského studijního oboru demogra-
fi e–sociologie. 

Ve studiu bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském 
bylo podáno 458 žádostí o přezkum rozhodnutí děkana o nepřijetí. 
Konkrétně šlo o 374 žádostí v bakalářských studijních oborech, o 37 žá-

dostí v magisterském studijním oboru a 47 žádostí studentů uchá-
zejících se o přijetí do navazujících magisterských studijních oborů. 
V případě 49 uchazečů děkan žádosti vyhověl a původní rozhodnutí 
o nepřijetí zrušil. K rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy bylo po-
stoupeno 409 žádostí, rektor žádné z nich nevyhověl. Při projednávání 
průběhu přijímacího řízení na rektorátu UK byl oceněn vstřícný pří-
stup naší fakulty k uchazečům se specifi ckými vzdělávacími potřeba-
mi a vynikající organizační a administrativní příprava jak vlastního 
přijímacího řízení, tak podkladů pro přezkumné řízení předávaných 
na rektorát UK.

Zkušenosti průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 
2008/2009 ukázaly, že je třeba pokračovat ve zvyšování obsahové kva-
lity přijímacího řízení a rovněž zvážit úpravu jeho podmínek. V roce 
2008 byla už podruhé realizována analýza některých písemných zkou-
šek (testů) ke zjištění jejich psychometrických kvalit (za pomoci kated-
ry psychologie). V návaznosti na její výsledky byly realizovány v dub-
nu 2008 seminář k problematice přijímacího řízení, konstrukce testů 
a modifi kace přijímacího řízení na FF UK, na který navazovala tradiční 
květnová porada k organizaci a průběhu přijímacího řízení.

V roce 2008 byly schváleny Podmínky přijímacího řízení pro akademic-
ký rok 2009/2010, v nichž došlo k úpravě v tom smyslu, že byla opět 
stanovena hranice pro rozhodnutí o tom, zda byla přijímací zkouška 
úspěšně složena, či nikoli. Na rozdíl od podmínek platných pro přijetí 
pro akademický rok 2008/09 tím byla určena minimální bodová hra-
nice pro přijetí 50 bodů. Dále v nezměněné podobě platí, že u dvou-
kolových přijímacích zkoušek je to právě minimálně 25 bodů, které 
propouští uchazeče z prvního do druhého kola. 

Zároveň v roce 2008 začaly práce na novém systému přijímacího říze-
ní, který je aktuálně odborníky příznivě hodnocen – jde o model přijí-
macích zkoušek, který se zaměřuje na testování obecných studijních 
předpokladů a testování oborových poznatků a motivace ke studiu 
konkrétního oboru. Pro akademický rok 2009/2010 bylo během roku 
2008 pilotně vybráno 11 oborů, součástí jejich přijímací zkoušky bude 
test obecných studijních předpokladů.

Pro akademický rok 2008/2009 bylo tradičně realizováno vnit-
rofakultní přijímací řízení, určené stávajícím studentům FF UK. Do 
vnitrofakultního přijímacího řízení se pro zmíněný akademický rok 
přihlásilo 103 uchazečů, z nichž bylo přijato 89. Ve srovnání s minulý-
mi lety počet uchazečů klesá přímo úměrně snižujícímu se počtu stu-
dentů studujících v magisterském pětiletém studiu (ubylo přihlášek 
podaných na změnu magisterského studia ve prospěch bakalářského 
studia). Přesto tato forma přijímacího řízení na FF UK má své místo, 
refl ektuje tím svou mnohooborovost a možnost nabídky stávajícím 
studentům pro změnu studia. 

V souvislosti s propagací možností studia a velkého množství oborů 
naší fakulty a rozšířením věcné informovanosti o konkrétní podobě 
přijímacího řízení pro rok 2008/2009 se zástupci fakulty zúčastnili 
veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, který se konal v Praze 
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9. 4.–10. 4. 2008. Referát přijímacího řízení zde inzeroval hlavně do-
datečně vypsané a nově akreditované studijní obory.

Nově byl zpracován stručný materiál o studiu na FF UK, který byl 
zahrnut do publikace Atlas školství, která je dodávána na všechny 
střední školy v České republice, je součástí nabídky veletrhů Gaudea-
mus, existuje v papírové i elektronické podobě (www.atlasskolstvi.cz). 
Ve snaze přispět k rozšíření nabídky oborů pěstovaných na fakultě pro 
uchazeče ze středních škol vznikl stručný informační materiál, který 
byl rozeslán výchovným poradcům těchto škol. 

1. 2. Přijímací řízení do doktorských studijních oborů

Přijímací řízení do doktorských studijních programů/oborů pro aka-
demický rok 2008/2009 bylo realizováno prostřednictvím referátu 
přijímacího řízení, dále jsou studenti tohoto typu studia v gesci od-
dělení vědy.

Do doktorského studia se pro akademický rok 2008/2009 přihlásilo 
celkem 408 zájemců – do prezenční formy studia to bylo 261 ucha-
zečů, do kombinované formy 147 uchazečů. Celkem bylo přijato 342 
uchazečů do různých akreditovaných studijních oborů (226 studentů 
do prezenční formy a 116 studentů do kombinované formy studia). 
V doktorském studiu byly podány 2 žádosti o přezkum rozhodnutí 
děkana o nepřijetí. K rozhodnutí rektora UK byly obě tyto žádosti po-
stoupeny, rektor žádné z nich nevyhověl.

V roce 2008 byly připraveny Podmínky přijímacího řízení do doktorského 
studia pro akademický rok 2009/2010, v nichž byly respektovány výrazné 
změny ve srovnání s předchozími lety (Opatření děkana č. 20/2008). 
Podmínky pro doktorské studium věcně směřují k transparentnosti 
přijímacího řízení a kladou důraz na jeho odbornou náročnost. V sou-
vislosti s narůstajícím počtem studentů v doktorských studijních pro-
gramech, ve smyslu požadavku zachování a rozvíjení jejich kvality, 
došlo k omezení předpokládaného počtu přijatých uchazečů. Rovněž 
byl akceptován návrh zrušení zkoušky z cizího jazyka realizované Ja-
zykovým centrem FF UK. Tím dojde nejen ke zjednodušení průběhu 
přijímací zkoušky, ale refl ektuje to i zkušenost, že jazyková průprava je 
adekvátně naplněna v rámci předchozího pregraduálního studia. Nově 
uchazeč do přihlášky bude uvádět jméno předpokládaného školitele 
(po dohodě s předsedou oborové rady příslušného studijního oboru). 

2. Průběh studia

V souladu s řadou podstatných proměn organizace i charakteru studia 
na FF UK, s potřebou slaďování zákonných studijních předpisů, Stu-
dijního a zkušebního řádu UK, Pravidel pro organizaci studia FF a dal-
ších souvisejících předpisů (procesy depurace) bylo nutné připravovat 
dílčí úpravy studijních pravidel a předpisů. Souhrnně lze připomenout 
postup pro naplnění požadavků úplné učitelské způsobilosti (2. 2.), 

pravidla pro zadávání diplomových a bakalářských prací (Opatření dě-
kana č. 1/2009) a změny znění diplomů pro dvouoborové bakalářské 
i magisterské studium v souladu s platnými akreditacemi (2. 6), postu-
py a pravidla při udělování účelových stipendií (2. 3.). 

V průběhu roku 2008 byly postupně realizovány kroky k přípravě 
a rozvíjení mezifakultní spolupráce v rámci Univerzity Karlovy. Jed-
nalo se zejména o pokračující spolupráci s Přírodovědeckou fakultou 
UK (tradičně realizované dvouoborové bakalářské studium demografi e 
a sociologie, pokračující podíl na pedagogicko-psychologické přípravě 
pro úplnou učitelskou způsobilost, nově připravený bakalářský studij-
ní obor geografi e se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s anglisti-
kou a amerikanistikou nebo hispanistikou). Zájem o společné studijní 
programy projevila i další fakulta naší univerzity – 1. lékařská fakulta 
UK a Evangelická teologická fakulta UK.

2. 1. Zápis do studia

Zápis do studia probíhal v předem určených termínech a v úředních 
hodinách studijního referátu. Při zápisu předmětů bakalářského stu-
dia některých oborů se vyskytly problémy vzniklé na základě veřejně 
uvedených doporučených studijních plánů, které jsou ve svých for-
mulacích příliš obecné a neumožňují studentovi ani vyučujícímu ade-
kvátní orientaci v nich. Takové zápisy byly opraveny a pro příští rok je 
přijat postup, který daný problém řeší.

Do prvního ročníku bakalářských a magisterských studijních bylo 
zapsáno 2 105 studentů, jak podrobně uvádí příloha č. 4 (odděleně 
podle oborů i typů studia). K 31. 10. 2008 na FF UK studovalo 6 847 
studentů, jak vyplývá z přílohy č. 4. Tabulka v této příloze informuje 
o počtu studentů podle jednotlivých studijních programů, nezahrnuje 
však údaje o studentech, kteří mají studium přerušené. 

2. 2. Studijní program Učitelství pro střední školy

Začátkem roku 2008 byla dokončena příprava modulu studijního pro-
gramu Učitelství pro střední školy, který může být zařazen do jakéhokoli 
studijního plánu navazujícího magisterského studijního oboru se za-
měřením na učitelství. Pod vedením akreditačního referátu se obsa-
hově na zpracování modulu podíleli pracovníci katedry psychologie 
a katedry pedagogiky (garantem studia je doc. PhDr. Hana Kasíková, 
CSc.). Platnou akreditaci učitelského zaměření má obor pedagogika, 
informace o akreditačním řízení tohoto studijního programu pro další 
obory navazujícího magisterského studia uvádí kapitola I. 1. Akredita-
ce. V průběhu roku 2008 byly doplněny další smlouvy se základními 
a středními školami, ve kterých může být realizována praxe studentů. 
Alternativou pro úplnou učitelskou způsobilost Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou akreditované vzdělávací progra-
my Celoživotního vzdělávání Učitelství pro SŠ a Pedagogické a psycholo-
gické základy učitelství, které umožňují všem studentům/absolventům 
FF UK získat učitelskou kvalifi kaci. Pro akademický rok 2008/2009 
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byla k 1. 10. 2008 připravena aktualizace možností jak studijní pro-
gram absolvovat (webové stránky studijního oddělení). Ze zkušeností 
několika měsíců fungování nabízených postupů se ukázalo, že mohou 
naplnit potřeby a očekávání všech skupin studentů naší fakulty.

V rámci mezifakultní spolupráce pokračuje kooperace Filozofi cké 
fakulty UK s Přírodovědeckou fakultou UK při realizaci pedagogické 
a psychologické přípravy pro učitelskou způsobilost v různých učitel-
ských oborech. Mezi oběma fakultami Univerzity Karlovy byla uza-
vřena smlouva.

2. 3. Stipendia

Stipendia za vynikající studijní výsledky

Podle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na 
FF UK byla v prosinci 2008 přiznána stipendia za vynikající studijní 
výsledky za akademický rok 2007/2008 celkem 391 studentům v cel-
kové částce 3 694 950 Kč.

Účelová stipendia

Za rok 2008 stipendijní komise projednala celkem 56 žádostí o pří-
spěvek na studijní pobyt či účast na konferenci. Z toho doporučila ke 
schválení děkanovi 46 žádostí. Bylo pak vyplaceno celkem 387 000 Kč 
(z toho 311 800 Kč za studijní pobyty a 75 200 Kč v podobě příspěvků 
na konference a obdobné aktivity studentů).

2. 4. Poplatky 

Agenda související s poplatky za nadstandardní délku studia a za další 
studium je náročná. 

Podle Opatření děkana č. 8/2008 byly stanoveny pro akademický 
rok 2008/09: 
– Poplatky za „delší studium“ – za každých dalších započatých šest 
měsíců studia pro obory studijních programů s koefi cientem nároč-
nosti 1,2 za 6 měsíců studia ve výši 16 800 Kč, pro studijní programy 
s koefi cientem náročnosti 1,0 za 6 měsíců studia 14 000 Kč.
– Poplatek „za další studium“ – za každý další započatý jeden rok stu-
dia pro obory studijních programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, 
Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitel-
ství pro střední školy ve výši 2 040 Kč a pro ostatní studijní programy 
1 700 Kč.
– Poplatek „pro studijní program v cizím jazyce“ – pro bakalářské 
a magisterské studijní programy ve výši 110 000 Kč za rok a doktorské 
studijní programy 70 000 Kč za rok.
– Poplatek „za přijímací řízení“ – pro ak. r. 2009/2010 činí 599 Kč za 
přihlášku na tiskopise SEVT a 450 Kč za elektronickou přihlášku.

2. 5. Ceny udělené studentům a absolventům v roce 2008

Bolzanova cena
Mgr. Eva Janebová, PhDr. – kombinované doktorské studium

(obor pedagogika)

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy:
Mgr. Lucie Šůchová – absolventka navazujícího magisterského studia

(obor čeština v komunikaci neslyšících) 
 
Cena Jana Palacha 
Mgr. Tereza Rejšková – absolventka magisterského studia

(obor anglistika-amerikanistika) 

Cena Nadace profesora Matějčka
1. místo: Mgr. Lucie Svatošová – absolventka magisterského studia

(obor psychologie)
2. místo: Mgr. Zuzana Novotná – absolventka magisterského studia

(obor psychologie)
3. místo: Mgr. Dana Hončíková – absolventka magisterského studia

(obor psychologie)

2. 6. Závěr bakalářského a magisterského studia

V uplynulém roce se rozběhl systém vydávání dodatků k vysokoškol-
skému diplomu (přehledu atestací za celou dobu studia, výsledků státní 
závěrečné zkoušky a informací o oboru, který absolvent vystudoval).

V roce 2008 absolvovalo studium celkem 1001 studentů – 268 ab-
solventů bakalářských studijních oborů, 623 magisterských a 110 na-
vazujících magisterských studijních oborů. (Do těchto počtů nejsou 
zahrnuti studenti krátkodobých studijních pobytů.) Podrobný rozpis 
je uveden v příloze č. 3.

2. 7. Rigorózní řízení

V roce 2008 se v rámci depurace zaměřila pozornost na úpravu Rigo-
rózního řádu FF UK s výhledem jeho projednání tak, aby mohl vstoupit 
v platnost od začátku akademického roku 2009/2010. 

V letošním roce získalo titul PhDr. celkem 156 absolventů magis-
terských studijních programů – z toho 30 absolventům byl tento titul 
udělen po složení závěrečných zkoušek v doktorských studijních obo-
rech. K 31. 12. 2008 bylo přihlášeno 278 zájemců k rigoróznímu řízení 
a pokračuje v přípravě.

2. 8. Uznání zahraničního studia

Uznávání zahraničního studia je agenda, která se neobyčejně rozrůs-
tá. V roce 2008 podalo žádost o uznání zahraničního studia 124 žada-
telů: 62 žadatelům bylo vyhověno, a tak získali rozhodnutí o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání. Šlo především o zahraniční 
žadatele z Ruska a Ukrajiny a o české studenty studující v Irsku. Žá-
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dosti o uznání se týkaly z větší části oborů anglistika-amerikanistika, 
čeština pro cizince, kulturologie, němčina, ruština, informační studia 
a knihovnictví, sociální práce, psychologie, překladatelství a tlumoč-
nictví a východoevropská a slavistická studia.

3. Studijní informační systém (SIS)

Vzhledem k tomu, že se SIS stal během roku 2007 součástí centralizo-
vaného informačního systému Univerzity Karlovy, provázelo rok 
2008 ještě soustavné čištění dat a odstraňování kolizí, které se během 
cen tralizace objevily. Tyto činnosti probíhají i nadále, aktuálně např. 
v souvislosti s centralizací dat personální databáze.

Od počátku roku 2008 se referát SIS primárně zabýval implementa-
cí elektronických akreditovaných studijních plánů kreditního studia. 
Postup přinesl řadu komplikací. V lednu 2008 byly základní součásti 
FF UK vyzvány k úpravě předmětů v databázi pro akademické roky 
2006/2007 a 2007/2008 podle akreditovaných studijních plánů. Kom-
plikovanou se ukázala obzvlášť implementace studijních plánů dvouo-
borového studia. Dále došlo k doplnění databáze předmětů o anotace, 
sylaby a další texty prostřednictvím programu Tajemník, případně pro-
střednictvím webového modulu Předměty, ve kterém byla zpřístupně-
na možnost editace předmětů. Nadále pokračuje tisk úplných dodatků 
k diplomu, k nimž je nezbytné řádné doplňování údajů o předmětech 
a jejich plnění v programech Tajemník a Student.

Program Student byl během roku dále využit pro evidenci zahra-
ničních studentů přijíždějících na fakultu (spolupráce se zahraničním 
oddělením). Způsob evidence s sebou přinesl řadu problémů (evidence 
cizinců podle tzv. rodných kódů, duplicity, způsob fi nancování kon-
krétních programů, ECES apod.). Pro vyjasnění optimálního způsobu 
evidence bylo příslušné pracoviště rektorátu UK požádáno o metodic-
ký pokyn. Na podzim 2008 se začalo s přípravou podobné elektronické 
evidence kurzů a posluchačů Centra dalšího vzdělávání.

Od akademického roku 2007/2008 je pro zápis předmětů apliková-
no automatické „posouvání platnosti plnění“ nesplněných předmětů 
zapsaných v předchozím akademickém roce. Toto technické řešení na-
hradilo dosavadní praxi, kdy se nesplněný předmět zapsal studentovi 
do příštího akademického roku podruhé, aby byla zajištěna možnost 
plnění i v tomto roce. Řešení se ukázalo jako pohodlnější pro uživatele 
ze stran studentů i učitelů, nicméně poukázalo na kolizi s fakultními 
a univerzitními předpisy, které pro kreditní a nekreditní studium růz-
ným způsobem omezují možnost pozdějšího plnění, příp. opakovaní 
zápisu předmětu. Pro akademický rok 2008/2009 byl proto upraven 
způsob, který tuto kolizi řeší. 

V létě 2008 se přistoupilo ke zkušební instalaci programu Rozvrh 
NG. Implementace elektronického rozvrhování a s ním spojená rezer-
vace místností je dalším z důležitých úkolů referátu studijního infor-
mačního systému. Jejím základním předpokladem je však vyčištění 
údajů v databázi předmětů Tajemník. 

Od začátku akademického roku 2008/2009 centralizovaný SIS 
umožnil studentům FF UK zapisovat si elektronicky i předměty ji-
ných fakult. Podobně si i studenti jiných fakult mohou elektronicky 
zapisovat předměty na FF UK. Proto došlo k úpravám elektronického
zápisu předmětů, ve kterém dostávají přednost nejdříve studenti 
FF UK a teprve od určitého data se pak mohou do předmětů FF UK 
zapisovat i studenti jiných fakult. Klíčovým problémem, který se ob-
jevil na počátku srpna 2008, byly chybějící počty kreditů u předmětů. 
Pro úspěšné fungování zápisů do akademického roku 2008/2009 bylo 
nezbytné kredity doplnit. 

Pro rok 2008/2009 byla činnost v rámci SIS upravena opatřeními 
děkana: opatření č. 17/2008 k elektronickému zápisu do kurzů v aka-
demickém roce 2008/2009 přineslo podstatnou změnu. Po uplynutí 
období elektronických zápisů nemůže student předměty zapisovat ani 
zapsané předměty škrtat. Případné odůvodněné opravy v zápise řeší 
student na základě řádně podané žádosti se svojí studijní referentkou. 
V souvislosti s přechodem kompetencí při úpravě nesrovnalostí na úro-
veň student – referentka (viz Opatření děkana č. 17/2008) a možností 
doplňování nezapsaných výsledků elektronicky zapsaných předmětů 
ze strany vyučujících zpětně až do akademického roku 2003/2004 se 
sice Referát SIS měl přeměnit na spíše „metodický referát“, stále je ale 
třeba se studenty řešit nesrovnalosti z minulých let. 

Činnost SIS dále upravilo Opatření děkana č. 19/2008 k elektronic-
kému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia) v akade-
mickém roce 2008/2009 a Opatření děkana č. 18/2008 k elektronic-
kému zápisu do kurzů a atestací (forem kontroly studia) společného 
základu v akademickém roce 2008/2009.

Těžištěm práce se SIS na fakultě zůstává správa předmětů v pro-
gramu Tajemník, určeným pro základní součásti (správa informací 
o realizovaných předmětech), používání webových aplikací, které jsou 
určeny studentům (zápis do předmětů, přihlašování k atestacím) i vy-
učujícím (vypisovaní termínů zkoušek, vyplňovaní výsledků atestaci). 
Studijní oddělení prostřednictvím programu Student pokračuje v evi-
denci studentů a studijních povinností pro potřeby studijní agendy, 
povinné evidence údajů pro potřeby fi nancování.

Vedle zavádění elektronického rozvrhování, implementace elektro-
nických studijních plánů atd. zůstává hlavním úkolem referátu stu-
dijního informačního systému metodika a řešení dlouhodobých pro-
cesů, jakým je přechod SIS do každodenního užívání nejširších složek 
fakulty. Stejně jako v předchozích letech i nadále zůstává základním 
předpokladem pro rozvoj SIS jeho podpora vedením fakulty a také 
adekvátní součinnost na straně základních pracovišť i studentů.
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II.  AKREDITACE
garant kapitoly: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., 
vedoucí akreditačního referátu FF UK

V roce 2008 připravil akreditační referát ve spolupráci s příslušnými 
základními součástmi FF UK celkem 51 akreditačních žádostí – 29 žá-
dostí o prodloužení platnosti akreditace a 22 žádostí o rozšíření akre-
ditace stávajících studijních programů o nové studijní obory. Žádosti 
o rozšíření akreditace stávajících studijních programů o nové studijní 
obory byly součástí pokračující strukturace pětiletých magisterských 
studijních oborů pěstovaných na FF UK na bakalářské a navazující 
magisterské studium.

Pokračující koordinace přípravy akreditačních žádostí na FF UK pod 
vedením akreditačního referátu a jeho aktivní spolupráce se studijním 
odborem rektorátu UK nadále zajišťují výraznou minimalizaci délky 
akreditačního procesu. Ve většině případů tak mohou být akreditační 
žádosti akreditační komisí posouzeny zhruba čtyři měsíce od vyjádře-
ní Akademického senátu FF UK a schválení žádostí Vědeckou radou 
FF UK. V roce 2008 byly v souvislosti s postupným spouštěním no-
vých fakultních webových stránek vybudovány i nové webové stránky 
akreditačního referátu, na nichž jsou utříděně umístěny a průběžně 
aktualizovány všechny potřebné informace související s akreditačním 
procesem a přípravou akreditačních žádostí s ohledem na specifi ka 
humanitních oborů, resp. jednotlivých studijních programů. Jednot-
livé základní součásti pak zde mohou sledovat i pohyb svých akredi-
tačních žádostí od momentu jejich postoupení studijní komisi až po 
rozhodnutí akreditační komise. Metodická a koordinovaná příprava 
akreditačních žádostí na FF UK, respektující všechny akreditační poža-
davky s ohledem na specifi ka jednotlivých studijních programů, v ma-
ximální možné míře zajistila i v minulém roce plnou úspěšnost FF UK 
v akreditačních řízeních. Byla-li FF UK před rokem 2006 v alarmující 
reakreditační nouzi, kdy byla řada akreditačních žádostí akreditační
komisí opakovaně vracena a posléze zamítnuta, odevzdává nyní FF UK 
akreditační žádosti vyhovující požadavkům akreditační komise v nad-
standardní míře, a to jak po stránce formální a obsahové, tak i po 
stránce technické, reprezentující v dostatečné míře nejen FF UK, ale 
i celou UK.

V první polovině roku 2008 zahájil akreditační referát přípravu ná-
ročné agendy reakreditace 34 doktorských studijních oborů, u kterých 
končila či končí platnost akreditace v období od prosince 2008 do úno-
ra 2010. V souvislosti s reakreditací tak velkého balíčku doktorských 
studijních oborů vypracoval akreditační referát spolu s oddělením 
vědy novou podobu doktorského studia, realizující snahu FF UK pod-
trhnout důraz kladený na vědecko-výzkumnou složku v doktorském 

studiu a odpovědnější kontinuální přípravu studenta pro jeho uplat-
nění ve vědecko-výzkumném uplatnění v oboru. V souladu s touto 
reorganizací doktorského studia budou individuální studijní plány 
doktorandů v oboru vycházet z nově koncipované základní struktury 
studijních povinností studentů v doktorských studijních programech 
na FF UK, které budou nově kreditovány v souladu s kreditním sys-
témem (kreditní systém v DSP na FF UK v Praze není totožný s ECTS 
zavedeným do bakalářského a magisterského, resp. navazujícího ma-
gisterského studia Studijním a zkušebním řádem UK v Praze). Koncem 
roku 2008 pak byla MŠMT prodloužena platnost akreditace prvního 
doktorského studijního oboru s novou podobou studia. Do počátku 
roku 2009 bylo z uvedeného balíčku reakreditací doktorských studij-
ních oborů vypracováno 15 reakreditačních žádostí, které se nyní při-
pravují k postoupení akreditační komisi.

V roce 2008 byly vypracovány i první akreditační žádosti studij-
ních oborů v navazujícím magisterském studijním programu N 7504 
Učitelství pro střední školy v rámci reorganizace kvalifi kační přípravy 
učitelů pro střední školy v souvislosti s plnou realizací Boloňského 
procesu ve vysokoškolském vzdělávání v České republice. Akreditač-
ní žádosti „učitelských“ navazujících magisterských studijních oborů 
jsou postaveny na nové koncepci podoby kvalifi kační přípravy středo-
školských učitelů na FF UK, která byla vypracována v průběhu roku 
2007 pracovní komisí sestávající ze zástupců katedry pedagogiky 
a katedry psychologie a akreditačního referátu, a respektují současné 
trendy učitelského vzdělávání u nás i v zahraničí.

Základní přehled za rok 2008 

V roce 2008 bylo vypracováno celkem 51 žádostí o udělení akredita-
ce / prodloužení platnosti akreditace:

a) Žádosti o prodloužení platnosti akreditace stávajících bakalář-
ských a navazujících magisterských studijních oborů (14).

b) Žádosti o rozšíření akreditace stávajících bakalářských a navazu-
jících magisterských studijních programů o akreditace nových studij-
ních oborů (22).

c) Žádosti o prodloužení platnosti akreditace doktorských studijních 
oborů (15).

Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditace
stávajících studijních oborů

Bakalářské studijní obory: 

Andragogika a personální řízení (jednooborové studium, prezenční 
a kombinovaná forma; studijní program: Pedagogika), Anglistika-ame-
rikanistika (jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Anglistika-amerikanistika), Anglistika-amerikanistika (dvouoborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Anglistika-amerikanis-
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tika), Dějiny umění (jednooborové studium, prezenční forma; studijní 
program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury), Divadelní věda (jed-
nooborové studium, prezenční forma; studijní program: Obecná teo-
rie a dějiny umění a kultury), Etnologie se specializací vietnamistika 
(jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: Historické 
vědy), Hudební věda (jednooborové studium, prezenční forma; studijní 
program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury), Pedagogika (jed-
nooborové studium, prezenční forma a kombinovaná forma; studijní 
program: Pedagogika), Politologie (dvouoborové studium, prezenční 
forma; studijní program: Politologie), Religionistika (dvouoborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Filozofi e), Sociální práce 
(jednooborové studium, prezenční forma a žádost o rozšíření akredi-
tace SP o kombinovanou formu studia; studijní program: Sociální po-
litika a sociální práce), Sociologicko-ekonomická studia (jednooborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Sociologie).

Navazující magisterské studijní obory:

Hudební věda (jednooborové studium, prezenční forma; studijní pro-
gram: Obecná teorie a dějiny umění a kultury), Romistika (jednoobo-
rové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie).

Přehled žádostí o rozšíření akreditace stávajících studijních
programů o akreditace nových studijních oborů

Bakalářské studijní obory: 

Divadelní věda (dvouoborové studium, prezenční forma; studijní pro-
gram: Obecná teorie a dějiny umění a kultury), Hudební věda (dvou-
oborové studium, prezenční forma; studijní program: Obecná teorie 
a dějiny umění a kultury), Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí 
jazyk – angličtina (jednooborové studium, prezenční forma; studijní 
program: Překladatelství a tlumočnictví), Mezikulturní komunika-
ce: čeština jako cizí jazyk – francouzština (jednooborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Překladatelství a tlumočnictví), 
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – němčina (jedno-
oborové studium, prezenční forma; studijní program: Překladatelství 
a tlumočnictví), Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – 
ruština (jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Překladatelství a tlumočnictví), Mezikulturní komunikace: čeština 
jako cizí jazyk – španělština (jednooborové studium, prezenční forma; 
studijní program: Překladatelství a tlumočnictví), Obecná jazykověda 
(dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), 
Nizozemský jazyka a literatura (jednooborové studium, prezenční 
forma; studijní program: Filologie), Nizozemský jazyk a literatura 
(dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), 
Portugalistika (jednooborové studium, prezenční forma; studijní pro-
gram: Filologie), Portugalistika (dvouoborové studium, prezenční for-

ma; studijní program: Filologie), Turkologie (dvouoborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Filologie).

Navazující magisterské studijní obory: 

Český jazyk a literatura (jednooborové studium, prezenční forma; 
studijní program: Filologie), Český jazyk – specializační studium (jed-
nooborové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), 
Komparatistika (jednooborové studium, prezenční forma; studijní pro-
gram: Filologie), Politické teorie (dvouoborové studium, prezenční for-
ma; studijní program: Politologie), Romistika (dvouoborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Filologie), Starořečtina (dvouobo-
rové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), Učitelství 
českého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Učitelství pro střední školy), Uči-
telství češtiny jako cizího jazyka (jednooborové studium, prezenční 
forma; studijní program: Učitelství pro střední školy), Učitelství la-
tinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Učitelství pro střední školy). 

Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditace stávajících
doktorských studijních oborů

České dějiny (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: His-
torické vědy), Dějiny antického starověku (prezenční a kombinovaná 
forma; studijní program: Historické vědy), Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Historic-
ké vědy), Egyptologie/Egyptology (prezenční a kombinovaná forma; 
studijní program: Historické vědy), Etnologie (prezenční a kombino-
vaná forma; studijní program: Historické vědy), Filozofi e (prezenční 
a kombinovaná forma; studijní program: Filozofi e), Historie/Obecné 
dějiny (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Historické 
vědy), Iberoamerikanistika (prezenční a kombinovaná forma; studijní 
program: Historické vědy), Informační věda (prezenční a kombinova-
ná forma; studijní program: Informační studia a knihovnictví), Jazyky 
zemí Asie a Afriky (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: 
Filologie), Logika (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: 
Logika), Moderní hospodářské a sociální dějiny (prezenční a kombi-
novaná forma; studijní program: Historické vědy), Obecná psycholo-
gie (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Psychologie), 
Pomocné vědy historické (prezenční a kombinovaná forma; studijní 
program: Historické vědy), Psychologie práce a organizace (prezenční 
a kombinovaná forma; studijní program: Psychologie).
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III. CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
garant kapitoly: Ing. Ilona Kellerová,
vedoucí Centra dalšího vzdělávání FF UK

Univerzita třetího věku

V akademickém roce 2007/2008 se zúčastnilo studia v rámci Uni-
verzity třetího věku (U3V) ve 22 kurzech 1 104 posluchačů. Studium 
ukončilo odevzdáním závěrečné písemné práce nebo složením testu 
240 posluchačů. Na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina 
jim byla dne 11. června 2008 předána osvědčení o absolvování U3V 
z příslušného oboru.

V akademickém roce 2008/2009 se ke studiu řádně zapsalo celkem 
1 254 posluchačů (fyzických osob). Vzhledem k velkému zájmu o stu-
dium U3V si mohli posluchači zapsat pouze dva kurzy. Počet návštěv-
níků kurzů je tedy 2 508. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 19 kateder 
a ústavů, které připravily 23 kurzů. Věkové složení posluchačů U3V 
se pohybuje od 55 do 90 let. Ke studiu se opět zapsala osmadevadesá-
tiletá posluchačka.

Kurzy se realizují v oborech: archivnictví a pomocné vědy historic-
ké, český jazyk a literatura, dějiny umění, divadelní věda, egyptologie, 
fi lmová věda, historie, hudební věda, klasická archeologie, pravěká 
a raně středověká archeologie, mongolistika, pedagogika, politologie 
a psychologie. 

Přehled realizovaných kurzů U3V

Název kurzu  Počty
posluchačů 

Antická kultura 131

Česká koruna známá a neznámá 135

Česká společnost a Československo 1945–1992 – 2. ročník  6

České národní hnutí a jeho místo v Evropě 19. století 53

Český stát a jeho reprezentace ve 13. až 20. století –
2. ročník 

19

Čeština včera, dnes a zítra 84

Dějiny a kultura starého Egypta – Staroegyptské písemnictví 183

Divadlo ve světě (méně známé kapitoly z dějin světového 
divadla)

71

Evropské fi lmové směry a proudy 82

Hospodářské, sociální a kulturní proměny společnosti
v českých zemích v 19. a 20. století

77

Inovační tendence ve výchově a jejich význam pro
zefektivnění mezigeneračních vztahů

63

Jak si udržet duševní svěžest 132

Kapitoly z dějin evropského umění 265

Klostermann „jasný“ a „problematický“ 63

Kulturní tradice východu – 2. ročník 132

Politické myšlení v českých zemích 19. a 20. století 52

Psychologie pro život aneb jak nám psychologie pomáhá
– 1. ročník a 2. ročník

195

Psychologie pro život aneb jak nám psychologie pomáhá
– 2. ročník 

120

Střední Evropa od paleolitu po dobu bronzovou 82

Umění antického Středomoří 160

Vybrané kapitoly z dějin hudby 115

Základy evropské zdvořilosti 135

Žena a česká společnost od středověku do dnešních dnů 153

 
V rámci rozvojového projektu MŠMT Program na podporu rozvoje 
a činnosti U3V a dalších forem celoživotního učení pro seniory připravilo 
Centrum dalšího vzdělávání projekt Univerzita třetího věku na FF UK – 
Rozvoj a zkvalitnění vzdělávacích aktivit pro seniory. Hlavním cílem pro-
jektu bylo aplikovat nové přístupy v oblasti vzdělávacích aktivit pro
seniory, výrazně zlepšit administrativně organizační služby, rozšiřo-
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vat a zkvalitňovat informační servis – vytvořit komplexní internetový 
portál pro posluchače U3V, aktualizovat a rozšířit nabídku vzděláva-
cích aktivit – připravit ve spolupráci s katedrami a ústavy FF UK nové 
vzdělávací programy včetně studijních materiálů (pracovní sešity, tiš-
těné prezentace). Byly připraveny a realizovány čtyři nové kurzy U3V 
(Český stát a jeho reprezentace ve 13. až 20. století, Česká společnost 
a Československo 1945–1992, Kroniky a kronikáři v českých zemích 
a Orientalismus).

Členství v Asociaci univerzit třetího věku

Filozofi cká fakulta UK je řádným členem Asociace univerzit třetího 
věku. Také v roce 2008 se aktivně zapojila do projektu AU3V – Modifi -
kace programů a infrastruktury U3V na vysokých školách a České republice, 
kterého se účastní dalších 19 vysokých škol.

Hlavním cílem projektu bylo zejména vytvořit technologické záze-
mí – studovnu, pracovnu pro seniory s připojením na počítačovou síť 
FF UK. Studovna je určena posluchačům U3V, kteří navštěvují vzdělá-
vací akce pořádané Centrem dalšího vzdělávání. Dalším cílem projektu 
je zkvalitnit nabídku vzdělávacích aktivit pro seniory, rozvíjet jejich 
zájem o nové poznatky, konfrontovat jejich vědomosti se současnými 
moderními trendy, posilovat jejich sebedůvěru a orientaci v rychle se 
měnícím světě a v neposlední řadě přispět k seznamování se s pro-
středky moderní komunikace a k jejich využívání (počítače, internet, 
elektronická pošta). Seniorům je k dispozici 10 počítačových sestav 
a multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener). Asistenční službu 
ve studovně zajišťují studenti FF UK.

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Akreditace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2008 své 
pověření k provozování kurzů a vydávání dokladů o jejich absolvování 
těmto kurzům: Program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve 
znalostní společnosti, který připravil Ústav informačních studií a kni-
hovnictví, Zvládání vzdělávacích a výchovných problémů u žáků ZŠ a SŠ, 
Studium pro výchovné poradce, Konference: Škola jako místo setkávání 
aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj žáků i učitelů a Rozvíjení sociál-
ních vztahů ve škole. Všechny tyto kurzy připravila Katedra psychologie 
FF UK.

Kurzy CŽV

V letním semestru ak. roku 2007/2008 a v zimním semestru ak. roku 
2008/2009 se na fakultě konalo 32 kurzů, do nichž se zapsalo 862 
posluchačů. 
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Přehled realizovaných kurzů CŽV

Katedra psychologie

Studium pro metodiky prevence (kurz na zakázku, Uherský Brod) (33)

Studium pro výchovné poradce (29)

Stres a možnosti jeho zvládání (16)

Studium pro výchovné poradce (34)

Stres a možnosti jeho zvládání (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (14)

Výcvik supervizorů pro penitenciární praxi (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (10)

Personální psychologie v penitenciární praxi (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (16)

Výcvik supervizorů pro penitenciární praxi (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (12)

Intervenční metody v penitencierně-psychologické praxi (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (16)

Psychologie pro každý den (151)

Stres a možnosti jeho zvládání (21)

Konference – škola jako místo setkávání (117)

Sociálně psychologický výcvik pro speciální pedagogy (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (14)

Forenzní psychologie pro speciální pedagogy (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (18)

Nové trendy forenzní psychologie (kurz na zakázku pro IVVS ČR, Stráž pod Ralskem) (14)

Katedra psychologie a katedra pedagogiky 
Učitelství pro střední školy (54)
Pedagogické a psychologické základy učitelství (22)

Ústav fi lmové vědy Úvod do teorie a dějin fi lmu (49)

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Archeologie pravěku a středověku (5)

Katedra andragogiky a personálního řízení
Andragogika a personální řízení, XV. běh (54) 
Andragogika a personální řízení, XIV. běh (67)

Katedra archivnictví a pomocných věd 
historických

Archivní kurz (13)

Ústav hudební vědy Seznámení s hudební vědou (9)

Ústav translatologie Evropský kurz konferenčního tlumočení (24)

Jazykové centrum Celkem 9 kurzů: 4 kurzy Aj (42), 2 kurzy Nj (10), 3 kurzy Rj (21)

Centrum dalšího vzdělávání Extremismus a jeho projevy v současné společnosti (kurz na zakázku pro Ministerstvo obrany ČR)
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IV. VĚDA A VÝZKUM
garant kapitoly: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.,
proděkan pro vědu FF UK

V roce 2008 pokračovala úzká spolupráce oddělení vědy s granto-
vým a akreditačním referátem, s proděkankou pro studijní záležitosti 
a v oblasti grantové aktivity s proděkanem pro rozvoj.

1. Doktorské studium

V oblasti doktorského studia došlo v roce 2008 k několika organizač-
ním změnám. Agenda doktorského studia (realizace) byla k 1. 4. 2008 
převedena ze studijního oddělení na oddělení vědy, čímž došlo k pro-
pojení referátu doktorského studia s referátem obhajob disertačních 
prací na jednom pracovišti. Agendu přijímacího řízení do doktorského 
studia spravuje nadále referát přijímacího řízení studijního oddělení. 

Do prvního ročníku studia v doktorských studijních programech 
se z 342 přijatých uchazečů zapsalo 335 studentů. Celkový počet dok-
torandů k 3. 2. 2009 činí 1701. Počty v jednotlivých ročnících k 3. 2. 
2009 a počet absolventů za kalendářní rok 2008 jsou uvedeny v přílo-
ze. Oproti minulému období došlo k nárůstu o 87 doktorandů. V roce 
2008 se uskutečnilo 131 doktorských obhajob, z toho 124 úspěšných 
a 7 neúspěšných. 

Výpočtové roční stipendium na jednoho studenta prezenčního 
studijního programu vzrostlo v roce 2008 na 88 775 Kč. Na studenty 
4. ročníku prezenčního studia a studenty, kteří v minulosti již dok-
torské studium neúspěšně studovali, není dotace přidělována vůbec. 
Dále byla při výpočtu stipendia zohledněna skutečnost, že studentům, 
kteří vykonají státní doktorskou zkoušku, je stipendium automaticky 
navýšeno o 1500 Kč měsíčně. 

V roce 2008 začala nová vlna více než třiceti doktorských akreditací, 
která bude dokončena během roku 2009. V souvislosti s doporučením 
účelové pracovní skupiny Akreditační komise ČR z ledna 2008, v sou-
ladu s úsilím vedení FF UK i UK (celouniverzitní anketa k doktor-
skému studiu a jeho hodnocení) o stanovení společných kritérií pro 
doktorské studium, byly děkanem po diskusi s předsedy oborových 
rad a členy Vědecké rady FF UK vydány Základní doporučené body nové 
akreditace doktorského studia FF UK v Praze 2008–2009. Model zahrnu-
je zkoušku z fi lozofi e nebo z metodologie, oborovou zkoušku a další 
povinnosti podle požadavků Oborových rad. Studijní povinnosti byly 
vyjádřeny pomocí kreditního systému tak, aby motivovaly studenty 
k ukončení studia ve standardní době. Podle tohoto nového modelu 
byly již úspěšně akreditovány první programy. Problémem zůstává 

jednak přetrvávající nejdelší průměrná doba studia v rámci UK (6 let), 
jednak vzhledem k současnému vysokému počtu studentů problémy 
v administrativně-správní a prostorové i v organizačně-pedagogické 
oblasti.  

V oblasti organizace studia bylo vydáno Opatření děkana č. 20/2008, 
které bylo zaměřeno na stanovení některých vnitřních pravidel doktor-
ského studia. Na toto navázalo Opatření děkana č. 4/2009 upřesňující 
povinnosti v doktorském studiu.

2. Věda

Struktura oddělení vědy

V roce 2008 se výrazným způsobem změnila organizační struktura 
oddělení vědy, které tak nově zajišťuje nejen dosavadní agendu obha-
job disertačních prací, habilitačního a jmenovacího řízení a Vědecké 
rady FF UK, ale i agendu realizace doktorského studia a ediční činnost 
(referát ediční činnosti oddělení vědy).

Vědecká rada FF UK

V průběhu roku 2008 došlo k jediné změně ve složení vědecké rady 
rezignací externího člena (doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.). Novým 
externím členem rady se v prosinci 2008 stal doc. PhDr. Vít Hloušek, 
Ph.D. Počet členů rady tak kromě jednoho čestného člena činil 41 čle-
nů s právem hlasovacím, z toho připadl na jednotlivé skupiny vědních 
oborů následující počet zastoupení: fi lologické vědy (F) – 17, společen-
ské vědy (S) – 10, historické vědy (H) – 14. Proporce mezi jednotlivými 
skupinami vědních oborů zůstaly zachovány. 

Personální složení Vědecké rady FF UK

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. – S
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – H
prof. PhDr. Václav Bok, CSc. – F
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – F  
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. – F 
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. – F 
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – S
doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. – S
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. – F 
doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. – S 
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. – F 
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. – F
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – H
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – H
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. – H 
doc. Dr. Ing. Jana Klečková – F 
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. – F 
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doc. PhDr. Martin Kovář, CSc. – H
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen 
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. – F
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. – F
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – S
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. – H
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. – H
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F 
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. – F 
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – S
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. – H
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – F 
doc. PhDr. Jiří Pelán – F
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. – S
prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. – S
prof. PhDr. Ing. Jan Royt – H
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – H 
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. – S 
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – H
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. – F 
doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. – H 
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. – F 
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. – S 
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – H 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – H 

3. Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení, 
čestná ocenění

V roce 2008 se uskutečnilo celkem deset jednání Vědecké rady FF UK. 
Bylo zahájeno dvaadvacet habilitačních řízení a pět řízení ke jmenová-
ní profesorem, z nichž jedno bylo ukončeno na vlastní žádost. Jedno 
habilitační řízení (zahájené 2006) bylo zastaveno z důvodu neodstra-
nění formálních nedostatků. Vědecká rada projednala v roce 2008 
dvanáct habilitací a tři profesorská řízení, z nichž jedno skončilo ne-
úspěšně. Rektor univerzity jmenoval v roce 2008 patnáct habilitantů. 
V témže roce jmenoval prezident republiky tři nové profesory.

Filozofi cká fakulta UK udělila pamětní stříbrnou medaili PhDr. Jiřině 
Šiklové, CSc., a doc. PhDr. Pavlu Hartlovi a stříbrnou medaili in me-
moriam prof. PhDr. Luboru Matoušovi. V roce 2008 byl vyznamenán 
zlatou medailí UK prof. Jan G. Wiener za zásluhy v protifašistickém 
odboji, seznámení americké veřejnosti s československými dějinami 
a kulturou, propagaci humanitních ideálů, boj za svobodu, demokracii 
a názorovou toleranci. Zlatá medaile UK byla rektorem udělena paní 
PhDr. Johanně von Herzogenberg.

Čestný titul emeritní profesor Univerzity Karlovy v Praze byl udělen 
prof. PhDr. Janu Bouzkovi, DrSc., a prof. PhDr. Zdeňce Hledíkové, CSc.

Vedení univerzity dále schválilo udělit čestný titul doctor honoris 
causa prof. Marii-Elizabeth Ducreux z Centre National de la Recherche 
scientifi que, Centre de Recherches Historiques (EHESS). Dne 25. 4. 
2008 proběhlo slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doctor hono-
ris causa historických věd prof. Dr. Antoine Marèsovi, řediteli Institutu 
slovanských studií v Paříži a vedoucímu katedry středoevropských dě-
jin na Université de Paris-Sorbonne. 

Historicky první udělenou Cenu za prezentaci Univerzity Karlovy 
předal 24. 4. 2008 rektor vedoucím představitelům Českého egyptolo-
gického ústavu FF UK: řediteli ústavu prof. PhDr. Ladislavu Barešovi, 
CSc., a řediteli koncese pro výzkum lokality Abúsír prof. PhDr. Miro-
slavu Vernerovi, DrSc.

Rektor UK udělil ocenění za nejlepší knihu z oboru humanitních 
věd v roce 2007 autorům Archeologického atlasu pravěké Evropy. Za au-
torský tým převzal ocenění dne 29. 5. 2008 doc. PhDr. Lubomír Koš-
nar, CSc.

Řady významných ocenění se dostalo členům akademické obce 
FF UK i mimo fakultu a univerzitu. Prezident republiky udělil Medaili 
za zásluhy prof. PhDr. Josefu Petráňovi, CSc., za zásluhy o stát v oblas-
ti vědy, výchovy a školství. Ostravská univerzita udělila titul doktor 
honoris causa prof. PhDr. Martinu Hilskému za jeho celoživotní dílo. 
Prof. PhDr. Jiří Holý se stal za celoživotní badatelský výkon laureátem 
Humboldt Research Award, kterou každoročně udílí nadace Alexander 
von Humboldt-Stiftung v Bonnu. Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., 
získala cenu Evropský učitel jazyků roku 2008 za svou vzdělávací a pub-
likační činnost zaměřenou na komunikaci neslyšících. Prof. PhDr. Jiří 
Stromšík, CSc., se stal nositelem Státní ceny za překladatelské dílo (oce-
nění se mu dostalo za překlady literárních děl Franze Ka� y, Güntera 
Grasse, Eliase Canettiho aj.). Cenou Magnesia Litera za rok 2007 v ka-
tegorii nakladatelský čin byla oceněna čtyřsvazková kritická komen-
tovaná edice úplné korespondence Boženy Němcové (Nakladatelství 
Lidové noviny), kterou připravil editorský kolektiv pracovníků FF UK 
(Jaroslava Janáčková, Lucie Saicová Římalová, Robert Adam, Magdalé-
na Pokorná, Stanislav Wimmer a František Martínek).

Stranou ocenění nezůstali ani studenti a absolventi FF UK. Mi-
mořádnou cenu rektora udělovanou studentům za vynikající výsledky 
byli poctěni Mgr. František Martínek a Richard Lukáš. PhDr. Lucie 
Šůchová, absolventka oboru čeština v komunikaci neslyšících, získala 
prestižní Cenu Josefa Hlávky, udělovanou nejlepším studentům a absol-
ventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a pra-
covníkům AV ČR. 



 26 | 27Věda a výzkum

4. Kritéria pro habilitační a profesorská jmenovací řízení

Výsledky a doporučení účelové pracovní skupiny akreditační komise 
v čele s prof. PhDr. Jiřím Marešem, CSc., která provedla kontrolu ha-
bilitačních a jmenovacích řízení za období 2002–2007, byly prezento-
vány na veřejné části zasedání akreditační komise v Litomyšli v lednu 
2008 a následně zveřejněny. Stav habilitačních řízení a řízení ke jme-
nování profesorem na FF UK „byl shledán za velice dobrý“ a účelová 
pracovní skupina AK současně vyjádřila souhlas s tendencí „zvyšovat 
nároky na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem“. Na 
základě připomínek účelové skupiny AK byl změněn způsob archivace 
ukončených habilitací a profesur.

V roce 2008 byla oddělením vědy rektorátu pořádána celouniverzit-
ní anketa, která potvrdila prospěšnost Doporučených hledisek hodnocení 
pro habilitační a řízení pro jmenování profesorem. Můžeme konstatovat, 
že Doporučená hlediska respektují specifi ka humanitních, společenských 
a sociálních věd a fakulta nemá problémy s jejich naplňováním. 

5. Hodnocení výzkumu a vývoje. Terciární vzdělávání

Oblast vědy a výzkumu byla v uplynulém roce konfrontována s legis-
lativními záměry Parlamentu a Vlády ČR a Radou pro výzkum a vývoj 
(RVV), které se týkaly fi nancování vědy a výzkumu a reformy vysoké-
ho školství. V Parlamentu ČR se nalézá urychleně zpracovaná novela 
zákona 130/2002 Sb., kterou vedení FF UK i UK, Akademický senát 
FF UK i Akademický senát UK stejně jako Česká konference rektorů 
shledaly nedostatečně promyšleným a zpracovaným dokumentem. 
„Jakkoliv předložený návrh správně identifi kuje některé významné 
problémy systému fi nancování vědy, výzkumu a inovací v ČR a sta-
noví některé vhodné cíle reformy, Česká konference rektorů vzhledem 
k závažnosti výše uvedených připomínek a jejich důsledkům důrazně 
doporučuje celkové přepracování návrhu ve smyslu uvedených připo-
mínek a jeho znovupředložení do připomínkového řízení.“ 

Další připravované změny se týkaly tzv. terciárního školství, do 
kterého byly zahrnuty i vysoké školy. Osnovu připravovaného zákona 
tvoří tzv. Bílá kniha MŠMT, zpracovaná týmem vedeným Petrem Ma-
tějů. Předložená verze nerefl ektuje stanoviska vedení FF UK i vedení 
UK, České konference rektorů, Iniciativy děkanů fi lozofi ckých fakult, 
Akademického senátu FF i Akademického senátu UK aj., která byla 
tlumočena týmu a zástupcům ministerstva v písemné formě i ve formě 
přímé diskuse s předkladateli Bílé knihy. Připomínky vedení FF i UK 
a dalších institucí na adresu zpracovatelského týmu byly zcela neuspo-
kojivě vypořádány. „Podle názoru ČKR může být první verze Bílé knihy 
směrem k formulaci věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání 
jen dílčím zdrojem inspirace. Základní koncepce tohoto zákona musí 
být promyšlena jako jiný celek, jednodušší, integrovanější, reálnější 
a realizovatelný.“ Dosavadní kroky autorů Bílé knihy i MŠMT a vlá-

dy nenasvědčují, že by byly uvedené připomínky vzaty reálně a věcně 
v potaz. Bílá kniha byla odmítnuta na počátku února 2009 většinou 
zástupců senátů veřejnoprávních vysokých škol z ČR a podpořena sta-
noviskem rektora UK.

Apel Iniciativy děkanů fi lozofi ckých fakult České republiky v souvis-
losti s vládním návrhem rozpočtu České republiky na rok 2009 a Bí-
lou knihou terciárního vzdělávání byl podepsán 22. 10. 2008 v Hradci 
Králové. Vyjadřuje „mimořádné znepokojení nad vládním návrhem 
státního rozpočtu, který viditelně podceňuje oblast vysokého školství“, 
vyzývá k respektování nezastupitelnosti humanitních a společenských 
věd a upozorňuje na „nebezpečí plynoucího z nedostatečného respek-
tování akademických svobod v souvislosti s návrhem změny způsobu 
řízení vysokých škol“.

Současně probíhala činnost Rady pro výzkum a vývoj zaměřená na 
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných 
prostředků za rok 2008. V tomto hodnocení zaujala bezkonkurenčně 
první místo mezi vysokými školami Univerzita Karlova a její Filozo-
fi cká fakulta. Jedním z kritérií se stal až překotně vytvořený Seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice 
jako jakási obdoba přírodovědeckých a lékařských impaktovaných ča-
sopisů. Po třech a půl měsících od výzvy redakcím a vydavatelům byl 
tento seznam dne 20. 6. 2008 Radou pro výzkum a vývoj schválen. 
Jeho součástí jsou i fakultní a univerzitní periodika. V současné době 
probíhá do konce února 2009 jeho aktualizace.

Za pozitivní informaci můžeme považovat, že 21. 5. 2008 komise pro 
hodnocení Rady pro výzkum a vývoj v souvislosti s Metodikou hodnoce-
ní výsledků VaV v roce 2008 jednomyslně zařadila mezinárodní databázi 
European Reference Index for the Humanities (ERIH) do kategorie „svě-
tově uznávané databáze“. Následně toto rozhodnutí schválila Rada pro 
výzkum a vývoj dne 20. června 2008 s odůvodněním, že tato databáze 
splňuje kritérium a) dostatečně velkého počtu časopisů, b) má jasně 
defi nované selektivní znaky pro zařazení časopisu do databáze a c) je 
veřejně přístupná. Ve stávajících seznamech ERIH je uvedeno 69 časo-
pisů vycházejících na území České republiky, včetně periodik FF UK. 

6. Výzkumné záměry FF UK

V roce 2008 proběhla kontrola hospodaření v rámci fakultních vý-
zkumných záměrů, a to Nejvyšším kontrolním úřadem. Při kontrole 
nebyly zjištěny žádné nedostatky, kterými by byla porušena platná 
pravidla čerpání investičních prostředků či jiná pravidla hospodaření 
s fi nančními prostředky. Přesto byla přijata některá konkrétní opat-
ření pro větší přehlednost vedení účetnictví, aby bylo možné čerpání 
prostředků plynuleji kontrolovat. 

Probíhajícími výzkumnými záměry na fi lozofi cké fakultě jsou: 
MSM 0021620823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků 
(prof. PhDr. F. Čermák, DrSc.); MSM 0021620826 Výzkum civilizace



Výroční zpráva 2008

starého Egypta (prof. PhDr. M. Verner, DrSc.); MSM 0021620824 
Základy moderního světa v zrcadle literatury a fi lozofi e (prof. PhDr.
M. Petříček, Dr.); MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v mi-
nulosti a dnes (prof. PhDr. Z. Beneš, CSc.) a MSM 0021620825 Jazyk 
jako lidská činnost, její produkt a faktor (doc. PhDr. Z. Starý, CSc.). 

Výkazy uznaných nákladů za rok 2008 byly odevzdány v termínu, 
stejně jako Periodické zprávy za rok 2008. Částečně byly z hlediska in-
formovanosti aktualizovány internetové stránky jednotlivých výzkum-
ných záměrů. Průběžně probíhala kontrola zadaných bibliografi ckých 
údajů do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) ze strany hlavních 
řešitelů a oddělení Centrální knihovny FF UK. V souvislosti s výzkum-
nými záměry byla vedením fakulty věnována velká pozornost včasné-
mu a správnému zadání výsledků do RIV.

7. Referát ediční činnosti Oddělení vědy

Ediční činnost fakulty se realizovala jednak ve vydávání svazků repre-
zentační ediční řady Opera Facultatis philosophicae Universitatis Ca-
rolinae Pragensis, jednak ve vydávání textů – v rámci jednotlivých řad 
či jednotlivě – a v práci pro univerzitní Nakladatelství Karolinum, ve 
kterém vycházejí učební texty a další oborově specifi cké řady, zejména 
časopisy Acta Universitatis Carolinae (AUC).

Na základě Opatření děkana č. 21/2008, ustanovujícím ediční řady 
(Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, 
Trivium, Fontes, Mnemosyne, Humanitas) byly v součinnosti s nově 
ustanovenou Ediční komisí přepracovány Zásady ediční činnosti na Filo-
zofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a upraveny Zásady při odevzdá-
vání rukopisu. Nové ediční řady dostaly moderní grafi ckou podobu dle 
grafi ckého manuálu fakulty a budou vycházet ve spolupráci s nakla-
datelstvím Togga a grafi ckým studiem Lacerta.

Redakční a ediční činnost

a) Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis 
(OFP)

V rámci reprezentační řady vydala FF UK v roce 2008 ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Togga pátý svazek edice (Jan Pelikán, Jugoslávie 
a pražské jaro). Šestý svazek (Zdeněk Hojda, Hana Pátková, edd., Prag-
matické písemnosti v kontextu právním a správním) a sedmý svazek (Jana 
Králová, Zuzana Jettmarová et al., Tradition and Modernity) edice byly 
připraveny k tisku a vyjdou v roce 2009.

b) Učební texty

Z plánovaných 19 titulů skript na rok 2008 bylo do tisku odevzdáno 
6 titulů, další 3 tituly byly odevzdány mimo plán, jeden návrh byl 
realizován mimo Nakladatelství Karolinum (Zora Liznerová, English 
for Humanities).

c) Nakladatelství Karolinum

Během roku 2008 bylo autory či editory odevzdáno 9 nových titulů 
AUC a jedny Studia Orientalia Pragensia (SOP). V průběhu roku 2008 
bylo do Nakladatelství Karolinum k dalšímu zpracování předáno 9 ti-
tulů (jednu monografi i AUC si Karolinum vybralo do své knižní řady, 
další titul patřil edici SOP). 

d) Seznam přednášek 2008/2009 (Karolinka)

Seznam přednášek FF UK 2008/2009 byl zpracován a dodán v termí-
nu. Jeho zpracování bylo mimořádně náročné, neboť se v něm poprvé 
objevují kódy platné pro elektronický zápis předmětů. V této souvis-
losti bylo nutné provést zásadní formální změny v rámci jednotlivých 
studijních programů. Vzhledem k zrušení fakultního knihkupectví 
a možnému poklesu zájmu o knižní podobu Seznamu přednášek se 
prodalo pouze 114 výtisků. Zbylých 250 kusů proto bylo na konci roku 
určeno k volnému rozebrání.

e) DeskTop

Prostřednictvím fakultního DeskTopu vyšlo 17 titulů (z toho 6 titulů 
představovalo skluz z minulých let), dalších 6 bylo imprimováno a vy-
jde počátkem roku 2009. Zbývajících 7 rozpracovaných titulů bylo po 
zrušení DeskTopu předáno do Reprostřediska MFF UK v Karlíně, kde 
bude jejich výroba dokončena.

Z dosud nezpracovaných titulů byly 4 vybrány k tisku v rámci no-
vých řad, jeden bude realizován za přispění Ministerstva kultury ČR, 
zbývající rukopisy byly vzhledem k ukončení činnosti DeskTopu auto-
rům a editorům vráceny.

f) Různé

Mimo ediční plán byly k vydání připraveny následující publikace: Ro-
čenka textů zahraničních profesorů I/2007; K čemu dnes humanitní vědy?; 
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen; Jan Marvan, Intro-
ducing Europe to Europeans through their language.

Referát ediční činnosti se mj. podílel také na přípravě publikace Jan 
Palach 69.

Skladování a distribuce publikací

Ve srovnání s předchozím rokem poklesl počet naskladněných titulů 
ze 72 na 64 – počet novinek z Nakladatelství Karolinum klesl na 10 
(o 7 méně než v roce 2007), z DeskTopu byl naskladněn zhruba stejný 
počet a asi stejný počet byl předán referátu k distribuci z jednotlivých 
ústavů a kateder (33 titulů, z toho 10 novinek). V rámci OFP byly vy-
dány 2 nové tituly a došlo k dotisku třetího svazku OFP.

Celkový obrat v roce 2008 je ve srovnání s předchozím rokem vyšší 
téměř o 540 000 Kč (což odpovídá 130,31 % loňského roku). Prodej v ma-
loobchodních cenách se zvýšil o 107 686,50 Kč, tj. o 22 % (122,19 %).
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Na příznivém výsledku prodeje se podílely i tituly, které jsme získali 
do distribuce z jednotlivých pracovišť. Prodej v roce 2008 (130 509 Kč) 
se zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o cca 33 000 Kč a představu-
je asi 22 % z celkového obratu prodeje v maloobchodních cenách. Na 
tomto objemu se podílely téměř ze 42 % monografi e Litteraria Pragen-
sia Ústavu anglistiky a amerikanistiky. Výrazně k této částce přispěl 
svými tituly i Ústav románských studií FF UK a Ústav srovnávací ja-
zykovědy FF UK.

Prodej a výměna do zahraničí

Ve srovnání s rokem 2007 stoupl účetní objem získaných titulů 
cca o 57 300 Kč, zvýšil se zejména počet získaných knižních titulů 
(o 143). 

Prodej do zahraničí zůstal ve srovnání s minulým rokem zhruba 
na stejné úrovni (vyexpedováno bylo jen o 5 výtisků méně než v roce 
2007). Výši předpokládaného zisku však silně ovlivnil stoupající kurz 
koruny vůči euru i dolaru. Zisk byl tedy nižší, navíc při jednotlivé platbě 
se po zohlednění bankovních poplatků dostávala fakulta do minusu. 

Souhrn aktiv v roce 2008

Souhrn aktiv edičního oddělení byl v roce 2008 o více než 70 000 Kč 
vyšší než v roce předchozím (2007 – 696 217,50 Kč; 2008 – 767 168 Kč). 
Na příznivém výsledku se podílel jak vzrůst maloobchodního prodeje 
(o více než 35 000 Kč), tak zejména vyšší objem titulů získaných pro-
střednictvím mezinárodní výměny (o 57 300 Kč). Naopak poklesl před-
pokládaný zisk z prodeje publikací FF UK do zahraničí (o 10 500 Kč).

Obrat publikací FF UK v roce 2008

Statistika 2007
Karolinum 

Statistika 2008
Karolinum 

Statistika 2008
Edice ∑

Výměna
538 128

(tituly získané
výměnou)

725 346
(tituly získané

výměnou)

985 126,50
(měněné publikace

+ převody
zákl. součástem)

Prodej 144 673,50 152 239 415 835,78

Dary 223 792 276 042
915 598,72

(včetně rabatů
a odpisu)

Celkem 906 593,50 1 153 627 2 316 561

Realizace v % 69,13 130,9 (předběžná)

Prezentace a další aktivity

Stálá prezentace publikací z Nakladatelství Karolinum a dalších na-
kladatelství, kde vydává fakulta své publikace, byla zřízena v přízemí 
budovy před oddělením vědy.

V roce 2008 byl péčí fakulty v nakladatelství Togga vydán první 
svazek nové ediční řady Ročenka textů zahraničních profesorů, kteří 
přednesli v roce 2007 své přednášky pro posluchače oborů fi lozofi e, 
psychologie, historie, literární věda a egyptologie.

Ve stejném roce byla v nakladatelství Togga vydána a veřejně pre-
zentována (7. 10. 2008) publikace K čemu dnes humanitní vědy?. Sedm 
osobností české a slovenské vědy reaguje na přezíravý postoj vůči hu-
manitním a společenským vědám. Vydání publikace je snahou o zasta-
vení podhodnocování humanitních a společenských oborů.

V roce 2008 vyšlo první číslo restrukturovaného (založen 1964) vý-
znamného mezinárodního oborového časopisu Estetika. Vedení fakul-
ty pokračovalo v podpoře vydávání fakultních periodik. 

8. Collegium Europaeum

Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení Filozofi cké fakulty 
UK a Filozofi ckého ústavu AV ČR, v.v.i. Collegium Europaeum, v.v.i. 
bylo ustaveno 1. října 2008 jako společné pracoviště FF UK a FLÚ AV 
ČR. Collegium Europaeum se koncentruje na výzkum evropské kul-
turní identity z historického, fi lozofi ckého a sociálně-vědního hlediska 
jako specifi cké kulturně-historické entity. Během roku se Collegium 
Europaeum podílelo na uspořádání tří významných mezinárodních 
konferencí. V květnu 2008 se konala mezinárodní interdisciplinární 
konference Bruncwik und die Nymphe. Europäisches Denken im mitteleu-
ropäischen Kontext / Bruncvík a víla. Evropské myšlení ve středoevropském 
kontextu. V červnu 2008 se uskutečnilo VIIIth Symposium on the Bohe-
mian Reformation and Religious Practice / Česká reformace a nábožen-
ská praxe (BRRP). V říjnu Collegium Europaeum realizovala v Kadani 
konferenci pod názvem FERGUNNA I. Interdisciplinární česko-saská 
konference: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Weinbaues im 
böhmisch-sächsischen Kulturraum / Minulost, současnost a budoucnost 
vinařství v česko-saském kulturním prostoru. 

9. Další vědecké aktivity

U příležitosti 50. výročí založení Českého (původně Československé-
ho) egyptologického ústavu FF UK vyšla péčí nakladatelství Togga 
reprezentativní publikace autorů Miroslava Vernera a Hany Bene-
šovské Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech Archeological 
Exploration in Egypt. Publikace s bohatou obrazovou přílohou je sou-
časně katalogem výstavy „Discovering Ancient Egypt: Fifty Years of 
the Egyptian-Czech Collaboration in Archeology“ v Egyptském muzeu 



Výroční zpráva 2008

v Káhiře, zahájené symbolicky 7. 4. 2008 za účasti prezidenta republi-
ky, děkana a proděkana pro rozvoj FF UK. Výstava představuje vybrané 
artefakty objevené českými egyptology během výzkumu české archeo-
logické koncese v Abúsíru. Tvoří součást cyklu prezentací světových 
egyptologických ústavů v Egyptském muzeu. Ve spolupráci s dalšími 
institucemi (Úřad vlády ČR, Národní muzeum) byly k 50. výročí za-
ložení Českého egyptologického ústavu uspořádány další dvě výstavy 
v prostorách Lichtenštejnského paláce Úřadu vlády ČR a v Náprstkově 
muzeu. Český egyptologický ústav FF UK zároveň získal poprvé udělo-
vanou Cenu rektora za propagaci dobrého jména Univerzity Karlovy.

10. Významné konference (výběr)

Rok 2008 byl ve znamení oslav 660. výročí založení Univerzity Karlo-
vy v Praze. Ve dnech 31. 3.–5. 4. 2008 se konala mezinárodní vědec-
ká konference Praha a velká kulturní centra Evropy v lucemburské době 
1310–1437. Záštitu nad konferencí převzali rektor UK, kardinál Miro-
slav Vlk a děkani Katolické teologické fakulty UK a Filozofi cké fakul-
ty UK. Konferenci pořádaly Ústav dějin křesťanského umění KTF UK 
a Ústav dějin umění FF UK ve spolupráci s Centrem medievistických 
studií. Na realizaci konference se podílely ústavy univerzit ve Fribour-
gu, Drážďanech, Vídni a Mnichově. Účastnilo se jí na 30 hostů ze 
zahraničí.

Ve dnech 23.–25. 4. 2008 pořádal Ústav českých dějin ve spolupráci 
s Archivem hl. m. Prahy čtvrté mezinárodní kolokvium Korunní země 
v dějinách českého státu.

Ve dnech 7.–9. 9. 2008 se uskutečnila mezinárodní konference 
Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro pod záštitou předsedy 
Senátu Parlamentu ČR a maršálka Senátu Polska. Pořadateli byly ma-
ďarské, polské a české ústavy pro studium totalitních režimů, Polský 
institut a Filozofi cká fakulta UK. 

Ve dnech 1.–4. 10. 2008 se konal na půdě FF UK mezinárodní kon-
gres Současná hrozba neonacismu a projevy xenofobie, pořádaný Památ-
níkem Lidice. Kongresu se zúčastnili přední představitelé politického 
a kulturního života (ministr kultury, ministryně pro oblast lidských 
práv a národnostních menšin, primátor města Prahy, ředitel Památní-
ku Lidice, děkan FF UK).

Ve dnech 6.–7. října 2008 se uskutečnila mezinárodní interdiscipli-
nární vědecká konference Úloha české inteligence ve společenském životě 
Bulharska po jeho osvobození. Na konferenci zaznělo více než dvacet 
příspěvků z oboru historie, literární vědy, hudební vědy, dějin umění 
a lingvistiky. Pořadateli byly bulharské velvyslanectví, Bulharský kul-
turní institut, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., sofi jská univerzita a Ústav 
slovanských a východoevropských studií.

Ve dnech 23.–24. 10. 2008 proběhla mezinárodní vědecká konfe-
rence Muži října 1918, pořádaná Masarykovým ústavem a Archivem 
AV ČR, v.v.i., Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., ÚČD FF UK, CEVRO 
Institut (vysoká škola) a Úřadem vlády. Cílem konference bylo zhod-

notit výročí založení Československa na příkladech života a díla jeho 
zakladatelů i jeho odpůrců.

Rumunské oddělení Ústavu románských studií FF ve spolupráci 
s Ústavem svetovej literatúry SAV a s Rumunským kulturním institu-
tem uspořádalo ve dnech 30.–31. října 2008 Třetí mezinárodní symposi-
um české rumunistiky, jehož tématem se staly „Podoby rumunské iden-
tity“. Více než dvě desítky příspěvků bylo předneseno na téma identity 
v rumunské národní historii, literatuře, kultuře a jazyce. 

FF UK ve spolupráci s lotyšským velvyslanectvím uspořádala 26. 11. 
2008 mezinárodní konferenci Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká spo-
lečnost v letech 1918–2008. Zaznělo 13 příspěvků předních českých i lo-
tyšských historiků

Ve dnech 27.–29. 11. 2008 se konalo čtvrté výroční zasedání CLIO-
HRES.net, excelentní badatelské sítě 6. rámcového programu EU. Pro-
jekt zahrnuje mezinárodní tým 180 badatelů ze 45 institucí z 31 zemí. 
Síť je zaměřena na historii a příbuzné humanitní obory.

Ve dnech 9.–10. 12. 2008 se uskutečnil Bahariya Workshop, pořáda-
ný Českým egyptologickým ústavem FF UK, Archeologickým ústavem 
AV ČR, v.v.i., a Laboratoří geoinformatiky UJEP v Ústí nad Labem. Work-
shop byl zaměřen na nejnovější objevy v egyptské Západní poušti.

Během roku byla uspořádána řada studentských vědeckých aktivit. 
Dne 9. 1. 2008 se v prostorách fakulty konal seminář Mechanismy ovlá-
dání a moci: KSČ na FF UK 1968–1989 ve spolupráci s Ústavem pro 
studium totalitních režimů. Obsahem semináře bylo představení do-
savadních výsledků studentského vědeckého týmu FF UK, řešících pro-
jekty se stejným námětem. Ve dnech 22.–23. 10. 2008 proběhla čtvrtá 
mezinárodní konference mladých slavistů pod názvem Slovanské jazyky 
a literatura: hledání identity pod záštitou vedení Ústavu slovanských 
a východoevropských studií.

Většina uvedených aktivit byla prezentována odborné i laické ve-
řejnosti v televizních a rozhlasových pořadech, výstupech a v denním 
tisku.

Po celý rok probíhala příprava důstojného připomenutí hrdinského 
činu Jana Palacha, které připadne na leden 2009 a kterému bude vě-
nováno více pozornosti ve Výroční zprávě za rok 2009. Řada akcí byla 
připravována se Studentskou radou FF.

Ve dnech 29. 5.–1. 6. 2008 se uskutečnilo v chorvatském Záhřebu 
čtvrté Setkání děkanů fi lozofi ckých fakult Evropy, iniciativy založené 
v roce 2005 v Praze (Prague Network). Iniciativa konstatovala neza-
stupitelné postavení humanitních věd v kontextu národního rámce 
bádání i v celoevropském kontextu. V nově zvoleném výboru jsou dě-
kani fi lozofi ckých fakult coimberské, záhřebské a pražské univerzity. 
Příští zasedání se uskuteční v květnu 2009 v Praze. Přípravy po stránce 
organizační i obsahové pro toto zasedání jsou v plném proudu.



V.  Z A H R A N I Č N Í  S P O L U P R Á C E 
A  V N Ě J Š Í  V Z T A H Y
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V.  ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
 A VNĚJŠÍ VZTAHY

garant kapitoly: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.,
proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy

Do 29. 2. 2008 byla proděkankou pro zahraničí a vnější vztahy 
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., od 1. 3. 2008 rezort převzala PhDr. Pav-
lína Šaldová, Ph.D.

1. Erasmus

Program LLP Erasmus představuje jeden z hlavních prostředků zejmé-
na studentské mobility. Filozofi cká fakulta UK je i vzhledem ke kaž-
doročnímu nárůstu bilaterálních smluv nadále v této oblasti nejčilejší 
fakultou UK (viz http://www.cuni.cz/UK-229.html). 

a) Studentská mobilita

V rámci programu Erasmus v roce 2008 opět vzrostl počet tzv. přijíž-
dějících studentů. Celkem jich bylo ke čtyř až devítiměsíčnímu studiu 
na FF UK přijato 280, což představuje nárůst oproti minulému roku 
o 35 studentů: 74 studentů přijelo na letní semestr 2007/2008, 111 
na zimní semestr 2008/2009 a 95 studentů na celý akademický rok 
2008/2009. Studenti přijatí pouze na zimní semestr si studium ve 
velkém počtu dodatečně prodloužili na celý akademický rok. Největší 
počet studentů přijíždí tradičně z Francie, Německa, Polska, Španělska 
a Slovenska.

Počet tzv. vyjíždějících studentů se oproti roku 2008 mírně snížil 
(o 16 studentů). Celkem jich bylo vysláno v rámci programu Erasmus 
v tomto roce 239 (87 v letním semestru 2007/2008, 65 v zimním se-
mestru 2008/2009 a 87 na celý akademický rok 2008/2009). 

Zahraniční oddělení úzce spolupracuje s Evropskou kanceláří UK 
a zajišťuje mj. bezproblémovou komunikaci s koordinátory z jednotli-
vých kateder a ústavů, a to především co nejvčasnější výměnou aktu-
álních informací. V listopadu 2008 se uskutečnila informační schůzka 
fakultních koordinátorů a koordinátorů základních součástí za účas-
ti děkana a proděkanky pro zahraničí a vnější vztahy, jejímž účelem 
bylo zefektivnění spolupráce a řešení aktuálních problémů, týkajících 
se především uznávání předmětů splněných během stáže v zahraničí 
a jejich zápisu do SIS. Byl také ustaven postup evidence přijíždějících 
studentů do SIS a zdůrazněna nutnost zvýšit počet kurzů nabízených 
v cizích jazycích. 

b) Mobilita pedagogických pracovníků

Na podzim 2008 se změnil postup výpočtu přidělených fi nančních pro-
středků pro tuto možnost výjezdu. Zvýšený počet bilaterálních dohod 
z minulých let stejně jako nárůst fi nančních příspěvků přispěl k vý-
raznému navýšení mobility pedagogických pracovníků v roce 2008 
v rámci programu Erasmus (o 30 %), a to na 42 výjezdů (přehled bila-
terálních smluv – příloha č. 7).

c) Studentský klub Erasmus

Zahraniční oddělení aktivně spolupracuje se studentským klubem 
Erasmus. Jeho zásluhou funguje na FF UK systém tutorů pro přijíždějí-
cí studenty. Tutor podporuje studenta ve všech jeho aktivitách, usnad-
ňujících a zpestřujících mu život v Praze. Většina akcí je oboustranně 
prospěšná jak pro přijíždějící studenty, tak i pro studenty domácí. 

V roce 2008 byl pro přijíždějící studenty a partnerské univerzity 
vydán aktualizovaný informační materiál. Stejně jako v předchozích 
letech byla před začátkem každého semestru studentům k dispozici 
brožura s přehledem všech předmětů vypisovaných v cizím jazyce, roz-
vrhem a informacemi o jednotlivých katedrách a ústavech.

d) Program Erasmus Mundus: Projekt: TEMA (2005–2008)

V roce 2008 bylo v rámci Ústavu světových dějin (doc. PhDr. Luďa 
Klusáková, CSc.) ukončeno vytváření nového mezinárodního magis-
terského programu pro bakaláře historie a společenských věd TEMA – 
Evropská teritoria – Identity a rozvoj, otevírající možnosti zcela inovativ-
ního studia evropských teritorií a umožňující lepší pochopení vzniku 
moderní evropské společnosti, jejích socioekonomických či urbanis-
tických problémů a plánů územního rozvoje. Projekt vedl Dr. Gabor 
Sonkoly, Eötvös Lorand University, Budapest, a spolu s FF se účastnily 
University of Catania, EHESS Paris, CNRS Paris, University in Sofi a 
a Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca. Za Univerzitu Karlovu se 
vedle Filozofi cké fakulty UK účastnila projektu také Fakulta humanit-
ních studií UK. 

Ústav fi lozofi e a religionistiky FF UK naproti tomu přispěl do pro-
gramu Erasmus Mundus: projekt Francouzská a německá fi lozofi e v evrop-
ském prostoru částí Německá a francouzská historie v Evropě.

2. Central European Exchange Program for University
Studies (CEEPUS)

Program CEEPUS vytváří prostor pro spolupráci mezi univerzitami 
v Česku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku, Slo-
vinsku a Slovensku. Výměny se mohou zúčastnit pregraduální stu-
denti po ukončeném druhém semestru, studenti postgraduální a pe-
dagogové. Na organizačním zajištění programu se podílí zahraniční 
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oddělení, koordinátoři ze základních součástí a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

V roce 2008 došlo opět k nárůstu počtu přijíždějících studentů, a to 
na 62 (18 Polsko, 12 Slovensko, 7 Bulharsko, 3 Chorvatsko, 4 Černá 
Hora, 1 Rakousko, 4 Slovinsko, 2 Rumunsko, 1 Makedonie, 3 Srb-
sko, 7 Maďarsko). Vyšší počet přijíždějících studentů je očekáván také 
v roce 2009. Na základě uzavřených smluv vycestovalo 5 našich stu-
dentů (Polsko, Bulharsko, Černá Hora). V rámci tohoto programu také 
6 pedagogů přijelo (Polsko, Rakousko, Černá Hora, Chorvatsko, Make-
donie) a 3 vycestovali. 

3. Kulturní (vládní) dohody

Na FF UK bylo v rámci mezivládních dohod přijato 120 studentů 
(49 na letní semestr, 71 na zimní semestr). Nejvíce studentů přijelo 
z Maďarska (16), Polska (14), Lotyšska (13) a Francie (11).

Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK přijato 14 studentů 
(po sedmi v každém semestru), a to z Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, 
Paraguaye a Argentiny.

Na základě mezivládních dohod bylo 66 studentům FF UK proplace-
no cestovné ve výši celkem 889 188 Kč.

4. Visegrádský fond

Stálou možností studia na FF UK pro zahraniční studenty zůstává tzv. 
Visegrádský fond, který podporuje spolupráci mezi zeměmi visegrád-
ské čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko). Podpora 
je poskytována také studentům z Běloruska a Ukrajiny. Tohoto dru-
hu stipendia využilo sedm studentů (Slovensko 2, Srbsko 1, Ukrajina 
1, Maďarsko 2, Polsko 1). Fond rovněž podporuje společné kulturní, 
vzdělávací a vědecké projekty. 

Podpory fondu využívá Katedra estetiky FF UK, která se svými part-
nerskými univerzitami a Akademií věd vydává časopis Estetika. 

5. Ostatní přijatí studenti

V rámci režimu freemover, tj. pobytů studentů z institucí, s nimiž 
nemáme uzavřenou dohodu, jsme zaznamenali stoprocentní nárůst 
zájmu. Na FF UK přijelo 18 studentů (Francie, Taiwan, Finsko, Ja-
ponsko, Kanada, Slovensko, Španělsko, Finsko, Bulharsko, Španělsko 
a další). Zrealizovaly se také tři individuální studijní pobyty – jako 
samoplátci byli přijati zahraniční studenti z USA a Kanady. Dalších 
6 studentů studovalo na FF UK v rámci jiných smluv (např. GFPS, 
Česko-německý fond budoucnosti). Nejkratší pobyt trval jeden měsíc 
a nejdelší jeden rok.

6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní
smlouvy)

V roce 2008 přijelo v rámci přímé spolupráce 47 studentů (23 v letním 
a 24 v zimním semestru), a to na základě smluv s univerzitami v 10 ze-
mích (Austrálie, Bělorusko, Francie, Japonsko, Německo, Polsko, Rus-
ko, Taiwan, Finsko, USA). Filozofi cká fakulta UK nominovala v roce 
2008 celkem 60 studentů (Německo, Japonsko, Polsko, USA, Austrálie, 
Rusko, Kanada, Španělsko a další).

Pedagogové byli v rámci přímé spolupráce nominováni na tradič-
ní partnerské univerzity v Německu (37), Rusku (4), Slovensku (5), 
Bulharsku (1), Polsku (11), Rakousku (13), Francii (1) a USA (1). Filo-
zofi ckou fakultu UK na základě této formy mobility navštívilo celkem 
43 pedagogů (18 Německo, 4 Polsko, 7 Slovensko, 3 Rusko, 4 Belgie, 
3 Rakousko, 1 Korea, 1 Egypt, 1 Finsko, 1 Itálie).

Nově uzavřené smlouvy:

a) univerzitní úroveň:

Ivane Javakhishili Tbilisi University, Gruzie
Collège de France, Francie
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Peru
Universidad de Lima, Peru
Universidad Central, Caracas, Venezuela
Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile

Filozofi cká fakulta UK vyjádřila v roce 2008 zájem o uzavření mezi-
univerzitních smluv s univerzitami:

Monash University, Austrálie
Tomská státní univerzita, Rusko
Universidade de Sao Paulo, Brazílie
Universidad de Magdalena, Kolumbie
University of Copenhagen, Dánsko

b) fakultní úroveň: 

Monash University, Austrálie

7. Fond mobility

Účelem Fondu mobility UK je fi nančně podpořit mj. zahraniční stu-
dijní a vědecké pobyty studentů a pedagogů v souladu s každoročně 
vyhlašovanými prioritami UK. Předložené návrhy posuzuje univerzit-
ní rada Fondu mobility UK a o poskytnutí prostředků ze zdrojů Fondu 
mobility UK rozhoduje na základě doporučení rady rektor. V roce 2008 
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FF UK byly z tohoto fi nančního zdroje podpořeny pobyty dvou zahra-
ničních pedagogů. 

Počet podaných a podpořených přihlášek z FF UK na rok 2008:

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva se-
mestry: 42 přihlášených. Podpořeno bylo 20 přihlášek v celkové výši 
805 875 Kč.

b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných ak-
cích studentů v zahraničí: 2 přihlášení. Podpořena nebyla žádná při-
hláška.

c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 21 přihlá-
šených. Podpořeno bylo 16 přihlášek v celkové výši 456 310 Kč.

8. Podpora doktorského studia

Stejně jako v roce minulém byl ze strany vedení fakulty kladen důraz 
na kvalitativní rozvoj doktorského studia. 

Filozofi cká fakulta UK pokračuje ve spolupráci s DAAD – Vladimir 
Admoni Programm, který je určen pro naše studenty germanistiky. 
V roce 2008 se rovněž úspěšně rozvíjelo doktorské studium v režimu 
„pod dvojím vedením“ (cotutelle). Bylo uzavřeno osm nových smluv 
a dva dodatky ke stávajícím smlouvám. Uskutečnilo se sedm obhajob 
disertačních prací. Byla rovněž vydána anglická verze informačního 
materiálu o této formě studia. Finanční prostředky určené k podpoře 
tohoto typu studia pro rok 2008 činily 200 000 Kč. 

9. Organizace kurzů pro zahraniční studenty

a)  e East and Central European Studies Program (ECES) a Council 
on International Educational Exchange (CIEE)

Významnou aktivitou zahraničního oddělení je organizace extraku-
rikulárních kurzů pro platící zahraniční studenty, které představují 
důležitou formu meziuniverzitní spolupráce a také důležitý zdroj pří-
jmů pro FF UK.

Páteří těchto aktivit je  e East and Central European Studies Pro-
gram, který doznal v uplynulém roce zásadních organizačních změn 
(zajištění kanceláří a učeben v budově v Jindřišské ulici, personální 
posílení, zlepšení fungování registrace přes internet, omezení počtu 
studentů v kurzech, nově je poskytována nonstop telefonická asistence 
studentům a asistence na koleji aj.). Programu se účastní v převážné 
míře platící studenti ze severoamerických univerzit, ale též studenti 
pobývající na FF UK v rámci přímé spolupráce, včetně Erasmu. Filozo-
fi cká fakulta UK v rámci tohoto programu spolupracuje s AIFS, CIEE 

a Suff olk University. V loňském roce byl též vytvářen pilotní program 
pro studenty University of Miami (UPrague). 

Akademický dozor vykonává pětičlenná rada programu (hospitace, 
posuzování sylabů, vyhodnocení evaluací, zařazení kurzů do výuky, 
vyloučení kurzů z výuky apod.). 

V kalendářním roce 2008 se programu ECES zúčastnilo 336 studen-
tů převážně z USA. Filozofi cká fakulta UK pro tyto studenty dohro-
mady vypsala 95 kurzů, do kterých byli přijati také studenti Erasmu 
a účastníci meziuniverzitní výměny. Vypsáno bylo také 25 kurzů čes-
kého jazyka.

V létě se uskutečnila v rámci tohoto programu také letní škola 
(25. 6.–26. 7. 2008), a to se 47 účastníky, pro které bylo vypsáno 5 kur-
zů a kurz českého jazyka. 

b) Prague Summer Program (Western Michigan University, USA) 

Ve dnech 30. 6.–27. 7. 2008 proběhl dvanáctý ročník této letní školy, 
jejíž součástí je také kurz tvůrčího psaní, který pravidelně vede spiso-
vatel Arnošt Lustig. Letní školu absolvovalo 93 studentů všech věko-
vých kategorií.

c) Simon Fraser University (Kanada)

Filozofi cká fakulta UK se aktivně podílela na programu, který probíhá 
v rámci meziuniverzitní smlouvy UK a SFU, včetně letního programu 
Field School (12. 5.–27. 6. 2008). Letní školy se zúčastnilo 12 zahra-
ničních studentů. Tato spolupráce umožňuje stipendijní pobyty našich 
studentů na Simon Fraser University.

d) Letní škola slovanských studií (LŠSS)

Největší mezinárodní renomé mezi letními školami, které každoročně 
pořádá FF UK, má LŠSS, organizovaná Ústavem bohemistických studií 
FF UK. Ve dnech 25. 7.–22. 8. 2008 se uskutečnil 52. běh, kterého se 
zúčastnilo celkem 181 účastníků, z toho 128 interních a 53 externích. 
Stipendistů MŠMT ČR bylo celkem 75, hostů rektorátu UK 17. Účast-
níci přijeli celkem z 37 zemí. Jazyková výuka probíhala ve 20 specia-
lizovaných kurzech, účastníci byli rozděleni podle stupně znalostí do 
čtyř úrovní: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí. 
Realizovalo se pět kurzů pro začátečníky – dva na základě angličtiny, 
jeden pro německy mluvící, jeden pro francouzsky a nově i pro špa-
nělsky mluvící studenty. Na úrovni mírně pokročilých probíhalo šest 
kurzů, z toho dva na základě angličtiny, dva na základě němčiny, jeden 
na základě francouzštiny a jeden pro Slovany. Kurzů pro středně po-
kročilé bylo pět, tři na základě angličtiny a po jednom na základě fran-
couzštiny a němčiny. V kurzech pro pokročilé byli studenti rozděleni 
již bez ohledu na mateřský jazyk podle stupně znalostí češtiny do čtyř 
skupin, z nichž jedna skupina se skládala z dětí českých krajanů.

Součástí programu byly přednášky ve dvou cyklech. První cyk-
lus, – A, jazykovědný, literárněvědný a kulturně historický, byl veden 
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v češtině. Druhý cyklus – B, věnovaný české kultuře a českým dějinám, 
byl přednášen v angličtině nebo němčině.

e) „Valores del mundo cambiante“ 

Na základě dohody mezi TEC Monterrey a UK nabídlo Středisko ibero-
amerických studií FF UK mexickému partnerovi letní kurz o středoev-
ropské historii a kultuře („Valores del mundo cambiante“), který si volí 
studenti jako optativní zahraniční blok. V roce 2008 se konal jeden 
běh kurzu, jehož se v termínu 15. 6.–11. 7. 2008 zúčastnilo 19 studen-
tů. Tento kurz je vypisován každoročně, a to podle zájmu partnerské 
univerzity. 

10. Zahraniční dary

a) Anglo-Czech Educational Fund

V uplynulém roce rovněž úspěšně pokračovala spolupráce s Anglo-
-Czech Educational Fund. Jedná se o nadaci založenou Arnoštem Kra-
merem, který v r. 1948 emigroval do Velké Británie. Cílem nadace je 
prostřednictvím stipendia podporovat roční studijní a vědecké pobyty 
vynikajících studentů-doktorandů a mladých vědeckých pracovníků 
(ve věku do 35 let) ve Velké Británii a tím také posílit vědeckou spolu-
práci mezi Filozofi ckou fakultou UK a nejlepšími britskými univerzita-
mi. V roce 2008 stipendium získali čtyři uchazeči: PhDr. Hana Navrá-
tilová, PhD. (University of Oxford); Mgr. Kamila Pacovská (University 
of Edinburgh); Mgr. Záviš Šuman (University of Oxford); Mgr. Jakub 
Jirsa, PhD. (University of Cambridge).

b) Turecký dar

Filozofi cká fakulta UK přijala od Velvyslanectví Turecké republiky 
dar ve výši 168 000 Euro na zajištění jednoho akademického místa 
na Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK, které umožní akredita-
ci samostatné turkologie. Dar bude pokrývat personální a materiální 
náklady v následujících pěti letech. Akreditace byla v loňském roce 
připravena.

11. Hostující pedagogové na FF UK v roce 2008

V roce 2008 přispěl rozvojový projekt k rozšiřování a upevňování me-
zinárodní vědecké a pedagogické spolupráce jednotlivých pracovišť 
FF UK s významnými zahraničními odborníky. Jádrem programu byly 
přednáškové cykly zahraničních vědců uskutečněné na FF UK. Hosto-
vání zahraničních osobností má nedocenitelný vliv na rozvoj oborů 
z hlediska aktualizace poznatků, konfrontace individuálních přístupů 
k tématu, rozšíření povědomí o spektru zkoumané problematiky obo-
ru a v neposlední řadě posílení vědomí sounáležitosti s mezinárodní 

vědeckou komunitou, jakož i posílení prezentace FF UK v zahraničí. 
Pobyty proběhly v součinnosti se základními součástmi, které díky 
projektu mohou navázat novou spolupráci či rozvíjet spolupráci stá-
vající. 

Na fi nancování pobytů hostujících pedagogů bylo z Rozvojového 
projektu MŠMT ČR zajištěno 700 000 Kč. Hmatatelným výsledkem je 
vydaný sborník s příspěvky všech zúčastněných hostujících pedagogů.

1) Dr. Rupert Quaderer

Termín pobytu: 3. 3.–6. 3. 2008
Pracoviště: Ústav světových dějin FF UK
Přednáška: „Liechtestein’s Beziehungen zur Tschechoslowakei nach 
dem Ersten Weltkrieg I, II“
(cyklus za neuskutečněný pobyt prof. F. D. Sebbaha)

2) prof. Dr. Brigitte Mazohl

Termín pobytu: 15. 4.–16. 4. 2008
Pracoviště: Ústav světových dějin FF UK
Přednáška: „Zeitenwende 1806 – Der Triumph des fürstlichen Absolu-
tismus über die Reichsverfassung“
(cyklus za neuskutečněný pobyt prof. J. Bahlcka)

3) Hélène Martinelli

Termín pobytu: 1. 1.–30. 6. 2008
Pracoviště: Ústav románských studií FF UK
Paní Martinelli působila na FF UK na základě smlouvy mezi Fran-
couzským velvyslanectvím a FF UK. Zajišťovala celosemestrální kurzy 
o francouzské literatuře na Ústavu románských studií FF UK, kde se 
v tomto roce otevřel paralelně magisterský obor Francouzština a nový 
bakalářský obor Francouzská fi lologie, který má výrazně větší poža-
davky na volitelné kurzy.

4) prof. Linda Christine Hults

Termín pobytu: 10. 3.–31. 3. 2008
Pracoviště: Centrum genderových studií FF UK
Přednáška: „Cultural antropogy applying gender analysis I, II, III“
Mimo tyto přednášky prof. Hultsová spolupracovala během svého po-
bytu také s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace.

5) prof. Emil Volek

Termín pobytu: 4. 5.–16. 5. 2008
Pracoviště: Ústav románských studií FF UK
Přednáška: „Latin American Literature I, II, III“
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6) prof. Platon Mavromoustakos

Pracoviště: Katedra divadelní vědy FF UK
Termín pobytu: 22. 3.–29. 3. 2008
Přednáška: „Greek drama in Modern  eatre I, II“
Termín pobytu: 11. 4.–14. 4. 2008
Přednáška: „History of Strange – Directing I“
Termín pobytu: 15. 5.–19. 5. 2008
Přednášky: „History of Strange – Directing II“, „Molière I“
Termín pobytu: 29. 5.–1. 6. 2008
Přednášky: „Molière II“, „Molière III“

7) prof. Christiane Brenner

Pracoviště: Ústav českých dějin FF UK
Termín pobytu: 7. 12.–14. 12. 2008
Přednáška: „Znormalizovaný totalitarismus? K možnostem a limitům 
konceptu totalitarismu I, II“
(cyklus za neuskutečněný pobyt prof. A. Schindlinga)

8) prof. Tilman Berger

Pracoviště: Ústav českých dějin FF UK
Termín pobytu: 17. 12.–20. 12. 2008
Přenáška: „Nezdařilé národní obrození Pomořanských Slovanů I, II“
(cyklus za neuskutečněný pobyt prof. D. Langewiesheho)

9) prof. Josef Artur Mestenhauser

Pracoviště: Katedra pedagogiky FF UK
Termín pobytu: 8. 8.–9. 8. 2008
Přednáška: „Mezinárodní vzdělávání – výzva současné pedagogiky“
(cyklus za neuskutečněný pobyt prof. K. Sharra)

10) prof. David Gil

Pracoviště: Ústav Českého národního korpusu FF UK
Termín pobytu: 17. 11.–23. 11. 2008
Přednáška: „How Diff erent Languages Be? Compositional Semantics 
Typological Perspective I–IV“
(cyklus za neuskutečněný pobyt prof. G. Lakoff a)

Pobyty uskutečněné nad rámec plánovaných návštěv, a to z důvodu 
velkého zájmu základních součástí:

1) prof. Gerlad Penn

Pracoviště: Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
Termín pobytu: 23. 8.–30. 8. 2008
Přednáška: „Control Strategies for Parsing in Freer – Word-Order Lan-
guages I a II“

2) prof. Marija Wakounig

Pracoviště: Ústav světových dějin FF UK
Termín pobytu: 22. 10.–24. 10. 2008
Přednáška: „Die Haltung der Adligen zur Nation und Nationalismus“

3) Dr. James Ashley Franklin

Pracoviště: Ústav hudební vědy FF UK
Termín pobytu: 20. 10.–25. 10. 2008
Přednášky: „Shakulhachi: Tool for making sounds or instrument for 
making music?“; „Worlds Apart: Combining Shakuhachi and Live 
Electronics“; „Shakuhachi performance“; „ e signifi cance of Pitch and 
Tone Colour Relationships in the Honkokyu Lineage of Yokoyama Ka-
tsuya“; „Composing Between Worlds: A Western Composer’s Encoun-
ter with Shakuhachi“.

4) Dr. Słavomir Górzyński

Pracoviště: Ústav světových dějin FF UK
Termín pobytu: 8. 11.–11. 12. 2008
Přednáška: „Formowanie się Stanu Panów – Stanu Magnatów w Ga-
licji po 1775 roku I., II.“

12. Zahraniční lektoráty

a) Lektorát českého jazyka na Svobodné univerzitě v Bruselu

V roce 2008 pokračoval jako hostující profesor při Středisku českých 
studií Université Libre de Bruxelles PhDr. Richard Vacula, Ph.D. I když 
během roku došlo k dohodě s MŠMT o převedení lektorátu pod Dům 
zahraničních služeb, SUB má dlouhodobý a eminentní zájem spolu-
pracovat s FF UK při obsazování této pozice důležité pro obě strany.
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b) Lektorát českého jazyka na Univerzitě Granada

Tento lektorát byl zřízen podpisem smlouvy v roce 2007. Pro akademic-
ký rok 2008/2009 byla jmenována lektorkou Mgr. Hana Hanušová.

c) Lektorát českého jazyka na Univerzitě Udine

MŠMT ČR byla nominována na tento post Libuše Heczková, Ph.D., a to 
na období 1. 2.– 30. 6. 2008.

d) Hankuk University of Foreign Studies

Filozofi cká fakulta UK vyjádřila souhlas s působením dr. Jiřího Pešičky 
na postu lektora bohemistiky.

13. Mimořádné fi nanční příspěvky

V roce 2008 FF UK poskytla prostřednictvím zahraničního oddělení 
mimořádný fi nanční příspěvek pedagogům na pokrytí části nákladů 
spojených s výjezdem např. na konferenci, krátkodobý pobyt apod. 
Jednalo se o pokrytí mimořádných výdajů, které není možné hradit 
z fi nančních prostředků přidělených jednotlivým katedrám a ústavům 
FF UK. 
Ústav českých dějin – 15 000 Kč
Ústav slavistických a východoevropských studií – 31 845 Kč
Ústav translatologie – 10 337 Kč
Jazykové centrum – 16 419 Kč
Ústav etnologie – 9 492 Kč
Ústav románských studií – 12 000 Kč + 100 Euro
Ústav bohemistických studií 45 257 Kč
Ústav anglofonních literatur a kultur – 11 505 Kč
Celkem byly zaměstnancům touto formou uhrazeny cestovní náklady 
ve výši 154 335 Kč.

14. Mezinárodní vědecká spolupráce

Podobně jako v minulých letech pokračovala intenzivní vědecká i pe-
dagogická spolupráce založená na dílčích projektech realizovaných 
v rámci kateder a ústavů. Součástí těchto projektů byla řada mezi-
národních konferencí, workshopů a seminářů. Podrobnější informace 
o nich jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách základ-
ních součástí, proto zde zmiňujeme pouze některé.

CLIOHRES.net

Filozofi cká fakulta UK se i v roce 2008 účastnila řešení projektu
CLIOHRES.net (excelentní badatelská síť 6. rámcového programu 
EU), je zastoupena doc. PhDr. L. Klusákovou, CSc., a doc. M. Křížovou 
a dvěma doktorandy. Doc. Klusáková je členkou vedení celého pro-

jektu a vede pátou pracovní skupinu „Hranice a Identity“. V listopa-
du (27. 11.–29. 11. 2008) v Praze proběhlo již čtvrté výroční plenární 
zasedání CLIOHRES.net, zaměřené na problematiku genderu jako 
problému profese a výzkumu. Jednání CLIOHRES.net věnovali mi-
mořádnou pozornost akademičtí představitelé fakulty (děkan, prodě-
kan) i rektor a také média. Projekt CLIOHRES.net prošel pravidelným 
ročním auditem s kladným posudkem a získal fi nanční podporu EU 
na čtvrtý rok. Výsledky jsou publikovány knižně nakladatelstvím Edi-
zioni Plus – Pisa University Press a přístupné veřejnosti zdarma na
www.cliohres.net. Příspěvky badatelského týmu z FF UK za rok 2008 
vznikly v rámci výzkumného záměru České země uprostřed Evropy 
a byly publikovány v knize, kterou redigovala L. Klusáková (ed.): Fron-
tiers and Identities: Cities in Regions and Nations, Pisa 2008, a v knize 
G. Hálfdanarson (ed.): Discrimination and Tolerance in Historical Per-
spective, (v tisku). Výstupy páté pracovní skupiny získávají pravidelně 
nejvyšší ohodnocení za víceoborovou spolupráci, komparativní pří-
stup a úsilí o koherentní prezentací výsledků výzkumu. CLIOHRES.net 
bude zakončen 31. 5. 2010.

Cliohnet 2

V roce 2008 byl ukončen projekt Cliohnet 2 (nástupce projektu Clioh-
DISS a Cliohnet) – tematická síť historiků jako součást projektů Sokra-
tes/Erasmus. Cliohnet 2 založil asociaci historiků, která tento projekt 
přežije. Současně byl vytvořen další projekt, který získal podporu jako 
Clioh-World, jehož se bude za Univerzitu Karlovu účastnit Fakulta 
sociálních věd UK. Cliohnet2 byl vybrán Evropskou komisí k ocenění 
jako jedna z Erasmus Success stories a bude mu udělena cena Erasmus 
Lifelong Learning Prize 2009 na Creativity and Innovation Conference po-
řádané 6. 5.–7. 5. 2009 v Praze u příležitosti konference pořádané jako 
součást českého předsednictví EU. Cenu převzala prof. Ann-Katheri-
ne Isaacs, hlavní koordinátorka projektu. Filozofi cká fakulta UK jako 
účastník úspěšného projektu se cítí velmi poctěna. 

Europaeum

V roce 2008, u příležitosti oslav 660. výročí založení Univerzity Karlo-
vy, se v Praze konalo zasedání asociace Europaeum. V hlavním výboru 
asociace jako zástupce UK spolu s rektorem zasedá doc. PhDr. L. Klu-
sáková, CSc., současně i jako představitelka FF UK, neboť Europaeum 
je asociací pro společenskovědní obory. Europaeum doznalo značných 
změn v organizační struktuře.

Spolupráce s Collège de France

Péčí Ústavu českých dějin byla navázána spolupráce s Collège de Fran-
ce a je připraven přednáškový pobyt pobyt prof. Michela Zinka, před-
ního odborníka na středověké dějiny a literaturu, který se uskuteční 
v letním semestru roku 2008/2009.



 38 | 39Zahraniční spolupráce a vnější vztahy

Spolupráce s kulturními středisky 

Filozofi cká fakulta UK dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárod-
ních institucí, které si kladou za cíl šířit poznatky o kultuře a jazy-
ce svých zemí. S ohledem na činnost organizovanou přímo v rámci 
FF UK zvláštní pozornost zasluhuje spolupráce s Institut Camões (Por-
tugalsko), Institut Cervantes (Španělsko) a s lektorátem katalánštiny, 
ukotveným v dohodě mezi UK a vládou Andorry.

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-Kuovy nadace 
(Taiwan)

V rámci FF UK i nadále působilo Mezinárodní sinologické centrum 
Chiang Ching-Kuovy nadace (Taiwan), jež se mj. podílí na organizaci 
evropských doktorských a postdoktorských grantů a koordinuje čin-
nost regionálního výboru pro střední a východní Evropu.

Středoevropská akademická iniciativa 

V roce 2008 proběhla dvě jednání o spolupráci při budování společ-
ného magisterského programu Středoevropských studií (v dubnu 
v Krakově a v listopadu v Lublani). Podpisem protokolu v Lublani byl 
vytvořen základ pro vypracování akreditačních materiálů (Univerzita 
v Lublani, Karlova Univerzita v Praze, Univerzita Komenského v Brati-
slavě a Jagellonská univerzita v Krakově). Výsledkem jednání byl pod-
pis Prováděcího protokolu, v němž jsou závazně stanoveny další kroky 
směřující k vytvoření společného studijního programu se zaměřením 
na slavistická studia. V zájmu lepší informovanosti o projektu zpro-
voznila Středoevropská akademická iniciativa vlastní webové stránky: 
(www.centroeuropeana.org/index.php?lx=cz).

Filozofi cká fakulta UK jednala také v průběhu podzimu 2008 na zákla-
dě iniciativy Université Libre de Bruxelles se zástupci dalších středo-
evropských univerzit o možnostech společného programu se zaměře-
ním na středoevropskou kulturní problematiku (Brusel, Berlín, Vídeň, 
Varšava, Bratislava a Praha). 





V I .  R O Z V O J
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VI. ROZVOJ 
garant kapitoly: Ing. Jiří Gregor,
proděkan pro rozvoj

Rok 2008 byl z pohledu ekonomiky a fi nančního zajištění chodu fakul-
ty rokem zápasu o vyrovnané hospodaření. Na ekonomickou situaci 
UK, a tím i FF UK, mělo nepříznivý dopad především to, že historicky 
poprvé nedošlo ze strany MŠMT k navýšení příspěvku na studenta 
a absolventa, ale příspěvek na studenta zůstal ve stejné výši jako v roce 
2007, příspěvek na absolventa byl dokonce snížen. Druhým důležitým 
momentem, který měl vliv na hospodaření fakulty, byl dopad nového 
mzdového předpisu UK. Ten byl sice spuštěn již v předcházejícím roce, 
ale na rozdíl od roku 2007, kdy dopad změny tarifních pásem a zvýše-
ní platových podlah se projevil pouze v měsících listopad a prosinec, 
bylo nutno kalkulovat se změnou tarifů na celý rok 2008. První kvar-
tál roku byl tedy bojem o sestavení vyrovnaného rozpočtu.

Na relativně příznivý hospodářský výsledek fakulty ke konci roku 
(-2,2 mil. Kč), který je za zhoršených podmínek příznivější, než tomu 
bylo v roce 2007, mělo vliv především to, že vedení fakulty provedlo 
řadu úsporných opatření, která směřovala k omezení především na 
straně výdajů fakulty, a též to, že v průběhu roku se podařilo zajistit 
dodatečné fi nanční zdroje na pokrytí mezd tzv. malých oborů ze strany 
Ministerstva vnitra ČR. Na základě projektu děkana fakulty získala 
FF UK prostřednictvím vládního usnesení z října roku 2008 z rozpoč-
tu MV ČR 53 mil. Kč na následujících pět let, z nichž 5,6 mil. Kč bylo 
použito pro fi nancování mezd již v roce 2008. Zároveň byla fakulta 
úspěšná při získávání dalších mimodotačních zdrojů (viz část Projekty 
a granty). 

Struktura hospodářského výsledku za období leden–prosinec 2008

Středisko
Hosp. výsledek
k 31. 12. 2008

(v tis. Kč)

Dotační činnost -25 196,1

7***** příspěvek a dotace na hlavní činnost -25 196,1

2***** granty a jiné projekty
(vč. VZ a specifi ckého výzkumu)

0,0

4***** projekty spoluřešené v rámci UK, projekty EU, FM UK 0,0

Mimodotační činnost 20 931,8

6***** celkem kurzy, letní školy, americké programy 5 560,4

v tom 61**** letní školy, česká studia, amer. programy 5 725,7

z toho 611111 programy CIEE 2 050,3

z toho 611112 programy ECES 3 733,4

v tom 62**** kurzy KTV -24,9

v tom 63**** – 69**** kurzy CŽV -140,4

8***** celkem ostatní mimodotační činnost 15 371,4

v tom 81**** přijaté dary -105,0

v tom 82**** přijímací řízení 0,0

v tom 83**** jiné ostatní příjmy fakulty 12 740,3

z toho papírové výnosy  

z toho úroky z běžných účtů  

v tom 84**** ostatní zahr. příjmy vč. spoluřešených
projektů EU

-465,7

v tom 85**** (konference, semináře…) -10,4

v tom 86**** (spoluřešené projekty mimo UK) 0,0

v tom 87**** (knihovní poplatky) 19,3

v tom 88**** (zálohované akce – refundace) 0,0

v tom 890000 režie z mimodotační činnosti 3 193,0

Doplňková činnost 2 046,2

v tom 91**** (DČ celofakultní) -3,3

v tom 920001 (pronájmy ) 1 197,1

v tom 93**** (DČ fakultních pracovišť) 428,4

v tom 96**** (kurzy v DČ) 3,0

v tom 990000 režie z doplňkové činnosti 420,8

Hlavní činnost = dotační + mimodotační -4 264,3

Doplňková činnost 2 046,2

Celkem organizace -2 218,1

(Podle účetního stavu k 10. březnu 2009)



Výroční zpráva 2008

Další důležitou skutečností v ekonomickém životě fakulty bylo, že 
v průběhu roku 2008 byl zaveden tzv. Model fi nancování, tj. stanovení 
tzv. balíčků mezd pro jednotlivé katedry a ústavy. Na základě kvanti-
tativních i kvalitativních ukazatelů (počet studentů jednotlivých zá-
kladních součástí, počet absolvovaných Ph.D., skladba akademických 
pracovníků, fi nanční objem získaných grantových zdrojů a množství 
vědeckých / publikačních výstupů) za předcházející roky bylo na zákla-
dě přiřazené váhy jednotlivým kritériím určeno, jaký objem mzdových 
prostředků z dotace by jednotlivé katedry a ústavy měly získat. Mo-
del fi nancování nebyl použit směrem k základním součástem striktně 
a účelově. Byl použit jako evaluační instrument pro rozhodování dě-
kana fakulty o přiznání výše mzdových balíčků administrativním způ-
sobem, jak o tom bylo ostatně rozhodnuto již na konci roku 2007. Se 
všemi základními součástmi byly výstupy Modelu konzultovány v prů-
běhu jara 2008 a následně byly stanoveny podmínky čerpání mezd. 

Prostorové kapacity

Na rozdíl od roku 2007, kdy vedení FF UK přistoupilo k zajištění něko-
lika nájemních prostor z důvodu neudržitelné prostorové situace, bylo 
v roce 2008 vedením rozhodnuto tímto směrem v masivním měřítku 
dále nepokračovat, aby nedocházelo k dalšímu zvyšování provozních 
výdajů. Přesto došlo na podzim 2008 k zajištění prostorové kapacity 
formou krátkodobého podnájmu v objektu v Kaprově ulici v souvis-
losti s rozdělením Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK. Zároveň 
proběhla v souvislosti s tímto dělením rekonstrukce prostor v hlavní 
budově FF UK, které nově vzniklé ústavy – Ústav anglického jazyka 
a didaktiky FF UK a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK – za-
čaly využívat. V objektu v Kaprově ulici byl zároveň poskytnut prostor 
vytíženému Akreditačnímu referátu FF UK. 

V průběhu roku 2008 byla též ukončena spolupráce s knihkupectvím 
Fišer, které z důvodu nerentability provozu opustilo pronajatý prostor 
v hlavní budově FF UK. Na základě rozhodnutí vedení fakulty o dalším 
využití tohoto prostoru jako zasedací místnosti FF UK a Akademické-
ho senátu FF UK byla v druhé polovině roku zpracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci prostor, vybrán dodavatel a přestavba 
zahájena. Předpokládané ukončení rekonstrukce je duben 2009. 

Dostavba knihovny FF UK

Rok 2008 přinesl pro investiční akci dostavby centrální knihovny FF UK 
dva významné momenty. Na jedné straně se podařilo potvrdit zajiště-
ní fi nančních prostředků na dostavbu knihovny ve změněné koncepci, 
o čemž bylo rozhodnuto již v roce 2007, na druhou stranu zvýšení 
fi nančních nákladů se změnou koncepce souvisejících vyvolalo nutnost 
ukončit spolupráci s původním dodavatelem (I. ČESKÁ STAVEBNÍ PRA-
HA, spol. s.r.o.), vypořádat se s ním a zpracovat novou zadávací doku-
mentaci pro nové výběrové řízení na dostavbu. Formálně opustil pů-
vodní dodavatel staveniště ke 14. 1. 2008, téměř celý rok ale trvalo, než 
se podařilo dohodu o ukončení spolupráce a vyrovnání vzájemných zá-

vazků uzavřít. Bylo nutno, aby do tohoto dlouhodobého procesu, vyvo-
laného nejvýznamnější měrou změnou na postech jednatelů společnos-
ti I. ČS a zastavením komunikace z jeho strany v první polovině roku, 
vstoupily právní zástupci obou stran, a až v průběhu podzimu 2008 se 
podařilo formálně i věcně komplikovanou smlouvu, která byla schvá-
lena i MŠMT jako poskytovatelem investiční dotace, uzavřít. Souběžně 
probíhala i příprava nové projektové a zadávací dokumentace, s jejíž fi -
nální úpravou bylo ale nutno počkat do uzavření dohody se společností 
I. ČS. Přes téměř roční zdržení ve stavbě centrální knihovny se s jejím 
dokončením a otevřením počítá před koncem roku 2009. 

Personální situace

Oblast rozvoje pokrývá, nebo se alespoň dotýká, činnosti prakticky 
všech oddělení děkanátu fakulty. Dopad na oblast rozvoje měla sku-
tečnost, že byla zrušena funkce proděkana pro informační zdroje 
a část jeho agendy připadla do gesce oblasti rozvoje. Navíc v roce 2008 
došlo v personální skladbě jednotlivých pracovišť k řadě změn, které 
měly dopad na nutnost průběžné konsolidace jednotlivých oddělení. 
Nejvýznamnější personální skutečností byl předem avizovaný odchod 
tajemníka fakulty, Ing. Michala Marcolly, který ukončil svoji činnost 
k 30. 9. 2008. Na tuto významnou pozici bylo v souladu se statutem 
fakulty vypsáno výběrové řízení. Přestože se do konkurzu přihlásila 
řada adeptů, výběrová komise se jednomyslně shodla na názoru nedo-
poručit děkanovi přijmout na místo tajemníka žádného z nich. Z toho 
důvodu a též proto, aby bylo zajištěno řízení chodu děkanátu, byl do-
časně pověřen výkonem funkce tajemníka Ing. Jan Pospíchal, stávající 
vedoucí správy objektů FF UK. 

Dalšími významnými změnami na pozicích vedoucích oddělení 
FF UK byl odchod vedoucí ekonomického oddělení, hlavní účetní, 
a změna na pozici vedoucího oddělení LVT. Zatímco pozici vedoucího 
LVT se podařilo obsadit (Mgr. Aleš Kučera), zůstala pozice vedoucí-
ho ekonomického oddělení po krátkodobém působení nového pracov-
níka (odchod ve zkušební době) ke konci roku neobsazena. Přesto se 
zvýšeným úsilím všech zaměstnanců ekonomického oddělení podařilo 
účetní uzávěrku roku 2008 sestavit v univerzitou daných termínech 
a bez zásadních připomínek. 

Projekty a granty

V roce 2008 byla prioritou příprava žádostí a zahájení realizace pro-
jektů v rámci podpory z evropských strukturálních fondů, jejichž první 
výzvy byly postupně vyhlašovány. Do první výzvy Operačního programu 
Praha – Adaptabilita podala FF UK osm projektů, z nichž byly podpo-
řeny čtyři. Tento výsledek příjemně kontrastuje s jinak nízkou 15% 
úspěšností žádostí v této výzvě. Do prvních výzev Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo podáno celkem sedm projektů, 
z toho ve čtyřech případech fi guruje FF UK jako spoluřešitel. Výsledky 
výběrového řízení nebyly do uzávěrky známy. 
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Souhrnnou informaci o projektech řešených v roce 2008 a srovnání 
s předešlými lety podává následující tabulka. 

Projekty řešené na UK FF v letech 2006–2008

Program
Počet projektů Výše podpory (tis. Kč)

2008 2007 2006 2008 2007 2006

Kation 4 4 3 163 89 96 

ASO Brno – 1 – – 158 –

Česko-německý fond 
budoucnosti

– – 2 – – 120 

Evropská komise 9 12 7 2 627 4 520 1 427 

Evropské strukturální
fondy

7 12 13 1 807 1 070 407 

Evropský parlament 1 1 – 373 1 149 –

Finská republika – 1 – 662 325 –

Fond rozvoje
vysokých škol

8 6 4 1 949 1 159 385 

Grantová agentura
Akademie věd ČR

8 8 4 1 566 1 713 1 023 

Grantová agentura ČR 49 65 58 22 335 17 680 25 863 

Grantová agentura
Univerzity Karlovy

93 69 20 12 274 10 978 3 890 

Mezinárodní
visegrádský fond

3 – – 1 160 – –

MK ČR 6 4 2 1 181 1 497 270 

MŠMT ČR 27 69 29 132 271 137 433 114 922 

MZV ČR 1 – – 117 – –

Nadace
Český literární fond

– 1 – – 7 –

Nadace Dilia 1 – – 7 – –

Nadace Sophia – 1 – – 10 –

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

1 – – 50 – –

CELKEM 218 250 142 178 542 177 788 148 403 

(v tabulce uvedeny přidělené částky)

Interní granty

V rámci vnitrofakultního výběrového řízení bylo podáno 66 projektů, 
z nichž bylo podpořeno 12 v souhrnné výši 1 441 000 Kč. Jde o jedno-
leté vědecké projekty studentů a akademických pracovníků FF UK. Pře-
hled podpořených projektů je uveden v příloze.

Grantový referát

Agenda projektů je v působnosti grantového referátu, který asistuje 
základním součástem a oddělením děkanátu při přípravě, realizaci 
a uzavírání projektů. Grantový referát dále pořádá semináře pro žada-
tele a školení o administraci projektů a připravuje informační materi-
ály pro akademickou obec. Referát také organizačně zajišťuje interní 
grantovou soutěž. 

Akce v roce 2008: 

– 11. ledna seminář pro žadatele o interní granty

– 15. února seminář pro řešitele rozvojových projektů a projektů
  Fondu rozvoje vysokých škol

– 28. dubna seminář pro řešitele projektů Grantové agentury UK

– 19. června setkání s řešiteli všech grantů
  (společně s ekonomickým a osobním oddělením)

– 23. října seminář pro žadatele o podporu
  Grantové agentury UK 

Vydané informační materiály:

– Informace pro řešitele projektů (26 s.)

– Finanční zdroje na podporu vědeckých a pedagogických
 aktivit doktorandů v roce 2008/2009 (informační leták)





V I I .  K N I H O V N A
A  I N F O R M A Č N Í  Z D R O J E
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VII. KNIHOVNA A INFORMAČNÍ ZDROJE
garant kapitoly: Mgr. Eva Březinová,
ředitelka Knihovny FF UK

Rok 2008 je de iure rokem vzniku Knihovny Filozofi cké fakulty Uni-
verzity Karlovy. Dne 1. 2. 2008 došlo ke změně na pozici vedoucího 
Střediska vědeckých informací FF UK. Dne 15. 2. 2008 byl podepsán 
Statut Knihovny FF UK (KFF). Tím došlo k zániku Střediska vědeckých 
informací (SVI) a vzniku Knihovny FF UK. V rámci toho byl uveden 
v platnost Organizační řád KFF a Výpůjční řád KFF.

Knihovna FF UK je řízena ředitelem. Dělí se na základní složky 
(Koordinační a metodické centrum – KMC a Centrum studijních a in-
formačních služeb – CeSIS) a přičleněné složky, což jsou knihovny 
základních součástí.

Pro rok 2008 kromě zachování běžného provozu KMC, jako je zpra-
cování literatury, konzultační a metodická činnost, zpracování kvalifi -
kačních prací aj., byly stanoveny tyto základní priority:

1. Otevření nových prostor v ostrém provozu
2. Získání nových pracovníků
3. Dokončení implementace automatizovaného knihovního
 systému Aleph 500
4. Nové webové stránky KFF
5. Revize fondu
6. Spuštění meziknihovní výpůjční služby

Otevření nových prostor Centra studijních a informačních 
služeb

Podle původního plánu mělo být v roce 2008 otevřeno CeSIS. Vzhle-
dem k dlouhým jednání se stavební fi rmou, která prováděla stavební 
práce na projektu před změnou koncepce, i vzhledem k nepříznivým fi -
nančním podmínkám FF UK v roce 2008 došlo k výraznému po zdržení 
stavby. Proto se nově vzniklé KMC věnovalo jiným úkolům.

Personální situace

Výměna pracovníků byla zahájena v SVI již v roce 2007, pokračovala 
v lednu a únoru 2008. Získání a udržení erudovaných zaměstnanců je 
však v rámci mzdových možností úkol nesnadný a dlouhodobý, který 
musí pokračovat nejen v roce 2009, ale i v letech následujících.

V roce 2008 jsme se pokoušeli získat nové kolegy do KMC na pozice: 
katalogizace; správa seriálů; správa fondů; správa EIZ; zpracování kva-
lifi kačních prácí; asistent ředitele; MVS; systémový knihovník.

Některé z pozic se podařilo obsadit, u jiných je nezbytné v hledání 
kvalifi kovaných pracovníků pokračovat.

Dokončení implementace AKS ALEPH 500

Na začátku roku 2008 byly v provozu moduly katalogizace a výpůjč-
ního protokolu. Protože byla neobsazená pozice systémového kni-
hovníka, je implementace nových modulů komplikovaná. Podařilo se 
rozšířit automatizovaný výpůjční protokol na další dílčí knihovny, ke 
konci roku 2008 jich bylo 15. Byly spuštěny a optimalizovány některé 
důležité funkce výpůjčního modulu – rutinní odesílání upozornění na 
blížící se konec výpůjční lhůty, rezervace včetně odesílání upozorňují-
cích zpráv, upomínky. 

V roce 2008 proběhlo několik kol školení výměnného formátu 
MARC21 a modulu Katalogizace v režii KMC. Implementaci dalších 
modulů si vyžádá provoz KFF a CeSIS.

Nové webové stránky KFF UK

Nová webová prezentace byla spuštěna v červnu na adrese
http://knihovna.ff .cuni.cz. Tato webová stránka je součástí nových 
webových stránek FF.

Revize fondu

V roce 2008 byly práce na revizi zahájeny revizí tzv. Pekařovy knihov-
ny (viz níže). Dále proběhla revize v nově vzniklé Knihovně psycholo-
gie a sociologie FF UK. Díky spolupráci s Ústavem informačních stu-
dií a knihovnictví (ÚISK) byly v posledním čtvrtletí zahájeny revizní 
činnosti v Historickém kabinetu FF UK a Knihovně pro slovanskou 
fi lologii FF UK. 

Spuštění meziknihovní výpůjční služby (MVS)

V KMC byla v březnu spuštěna MVS pro území republiky centrál-
ně pro všechny dílčí knihovny FF. Od 1. 4. 2008 KMC převzalo fa-
kultní agendu mezinárodní meziknihovní výpůjční služby: spuštění 
MVS předpokládalo vyřešit administrativní postupy uvnitř fakulty 
i jednání s oddělením MVS Národní knihovny ČR. KMC je velkým 
poskytovatelem odborné literatury, hojně žádá pro čtenáře FF UK li-
teraturu ze zahraničí, ale málo využívá služeb ostatních tuzemských 
knihoven v ČR.
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Řešené projekty

Pekařova knihovna

Fond, který odkázal prof. Josef Pekař FF UK, byl původně uložen v Palá-
ci Kinských v Praze. V osmdesátých letech byl přestěhován do Archivní-
ho střediska Univerzity Karlovy do Lešetic u Příbrami. V roce 2007 byl 
díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR odborně očištěn a poté 
převezen do Centrálního depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři 
(CDH). Tento fond obsahuje starší odbornou literaturu včetně unikát-
ních nebo jinde špatně dostupných titulů. Součástí fondů jsou nejen 
monografi e, ale i edice pramenů a řady odborných periodik.

V roce 2008 bylo dokončeno zpracování tzv. Pekařovy knihov-
ny a v březnu byla provedena předávací revize, což byla podmínka 
pro předání fondu do správy Národní knihovny ČR. Fond Pekařovy 
knihovny je zpřístupněn v CDH ve zvláštním režimu. V březnu 2008 
proběhla vernisáž výstavy, která prezentovala celý projekt.

Retrospektivní konverze fondu Knihovny FF UK 

V polovině roku 2008 se rozběhlo řešení grantového projektu progra-
mu VISK5 RETROKON Ministerstva kultury ČR na retrokatalogizaci 
živého fondu knihoven FF UK. Ve spolupráci s externími spolupracov-
níky z řad studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví a jiných 
kateder fakulty bylo zpracováno více než 8000 jednotek z knihoven 
anglistiky, germanistiky, romanistiky, Slovanského semináře, Historic-
kého kabinetu a Knihovny klasické fi lologie. Pracovníci KMC prováděli 
supervizi a záznamy předali do Souborného katalogu ČR.

Restaurování historického knižního fondu

Ministerstvo kultury poskytlo fakultě fi nanční podporu v rámci pro-
gramu Knihovna 21. století na restaurování 20 vzácných knih z fondu 
knihovny Ústavu pro dějiny umění FF UK (16.–17. století). Během 
půl roku se ve spolupráci s externími restaurátory podařilo zpracovat 
22 knih. Knihy byly vyčištěny, byla provedena oprava desek, vazby, 
odprášení, zakonzervování, vytvořeny ochranné obaly a fotodoku-
mentace.

Další projekty

V létě 2008 proběhla akce očisty části fondu fakulty, který je uložen 
v depozitáři ve Šporkově paláci. Šlo o fond, který obsahoval ve vyso-
kém stupni spory plísní a kterému v brzké době hrozilo zničení.

Rovněž byla provedena očista části fondu Německé univerzity, do té 
doby uloženého ve fondu Historického kabinetu, a poté byl převezen 
do depozitáře v Hostivaři.

Připojení knihoven pro Knihovnu FF UK

Pod KFF byly převedeny některé knihovny základních součástí:
– Historický kabinet
– Knihovna pro slovanskou fi lologii
– Knihovna anglistiky a amerikanistiky
– Knihovna Šporkova paláce
– Knihovna obecné lingvistiky

Tímto byl zahájen postupný proces převodu knihoven základních sou-
částí pod Knihovnu FF UK, který směřuje k vytvoření institutu jediné 
centrální Knihovny FF UK.

Bibliografi e publikační činnosti pracovníků FF UK

V prvním pololetí roku 2008 byla zpracována bibliografi e veřejně pub-
likovaných prací interních pracovníků FF UK za rok 2007. Sběr dat byl 
prováděn prostřednictvím celoročně přístupných elektronických for-
mulářů na adrese http://svi.ff .cuni.cz/bibliografi e.htm. Získaná data 
byla dále zpracována v programu ProCite. 

Bibliografi e předaná do celouniverzitní databáze obsahovala cel-
kem 1918 záznamů veřejně publikovaných prací pracovníků fakulty 
(1 082 monografi í, učebnic, statí ve sbornících a dalších pramenů; 
802 záznamů článků v periodickém tisku; 13 záznamů disertačních 
prací; 3 datové soubory; 15 audio- a videomateriálů; 3 výzkumné 
zprávy). 

Do Registru informací o výsledcích státem podporovaného výzku-
mu a vývoje (databáze RIV Rady vlády ČR) bylo předáno 1626 zázna-
mů, z toho 270 záznamů byly dodatky z let 2002–2006. 

Z databáze publikační činnosti bylo v roce 2008 zpracováno 47 bi-
bliografi í a rešerší podle parametrů zadaných řešiteli výzkumných zá-
měrů nebo grantů a v elektronické formě byly předány zadavatelům.

Druh výsledku počet

Článek v časopise 802 

Kniha, kapitola v knize, stať ve sborníku 1 082

Disertační práce 13

Datový soubor 3

CD, audio záznam 15

Výzkumná zpráva 3

Záznamy přijaté do RIV 1 626
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Přehled základních statistických údajů

Knihovny fakulty v roce 2008 získaly 17 570 knihovních jednotek, což 
je o 363 více než dosud nejvyšší přírůstek v roce 2006 (17 207). Nao-
pak počet získávaných titulů časopisů v tištěné verzi každý rok klesá, 
v roce 2008 už jich bylo pouze 366. Snižování jejich počtu ovlivňuje jak 
zvyšování cen časopisů, tak rozšiřování počtu titulů, které jsou v elek-
tronické verzi přístupné prostřednictvím plnotextových databází.

Počet vyřazených knihovních jednotek byl 3349 z 11 knihoven 
fakulty, což z dlouhodobého hlediska představuje průměrný rozsah 
v rámci roční aktualizace knihovního fondu. Důvodem pro vyřazení 
byla i letos ve většině případů zastaralost obsahu dokumentu nebo 
neúčelná duplicita.

Knihovní fond fakulty dosáhl celkově 1 079 094 knihovních jedno-
tek. Na konci roku 2008 obsahoval Centrální katalog UK 228 853 ka-
talogizačních záznamů o fondech fakulty s celkovým počtem 303 147 
zpracovaných knihovních jednotek, což představuje 32,7 % z fondů 
všech knihoven FF UK .

 
Finanční prostředky na nákup literatury byly čerpány z několika zdro-
jů: z fakultního rozpočtu byly hrazeny časopisy v hodnotě 986 296 Kč 
a knihy v celkové hodnotě 1 064 219 Kč, včetně 118 000 Kč určených 
na nákup literatury pro CeSIS.

Z fi nančních prostředků výzkumných záměrů bylo na nákup li-
teratury použito celkem 2 637 174 Kč. Za dalších 3 604 615 Kč byla 
nakoupena literatura z grantů a dalších mimorozpočtových zdrojů. 
Podle platných pravidel UK o hospodaření s grantovými fi nančními 
prostředky byla tedy v průběhu roku 2008 zaevidována a zpracována 
v KMC literatura v celkové hodnotě 8 292 304 Kč, což představuje do-
sud nejvyšší fi nanční částku určenou na doplnění fondů fakulty.

Více než půl milionu (526 270 Kč) bylo věnováno na ochranu kni-
hovních fondů. Výrazná část (100 000 Kč v rámci grantu MK ČR 
a 100 000 Kč v rámci fi nanční spoluúčasti fakulty) byla určena na 
restaurování historických fondů knihovny Ústavu pro dějiny umění 
FF UK.

Další část fi nančních prostředků byla určena na vazby časopi-
sů a převazby poničených knihovních jednotek, tisk čárových kódů, 
nákup tiskopisů a pomůcek a na očistu knihovních fondů ve skladu 
knihovny Šporkova paláce.

V průběhu roku 2008 se rozšířil počet oborových knihoven, kte-
ré půjčují prostřednictvím automatizovaného výpůjčního protokolu
Aleph 500 (AVP) z 11 na 15. Počet čtenářů FF UK registrovaných v in-
formačním systému UK je 12 813, počet absenčních výpůjček evido-
vaných AVP je 46 182. Další absenční výpůjčky v počtu 14 537 byly 
evidovány na výpůjčních lístcích v knihovnách bez AVP.

Na činnosti knihoven včetně KMC se podílelo 45 pracovníků v za-
městnaneckém poměru (33,9 pracovních úvazků), z toho 20 středo-

školáků a 25 vysokoškoláků. Z celkového počtu pracovníků je 19 s kni-
hovnickým vzděláním. 

Počet knihoven

celkem 45

Pracovníci KMC a knihoven

celkem osob 45

přepočtený stav 33,9

Knihovní fond (knihovní jednotky)

celkem 1 079 094

přírůstek knihovních fondů za rok 2008 17 570

úbytek knihovních fondů za rok 2008 3349

Finanční prostředky na nákup literatury (Kč)

celkem čerpáno 8 292 304

z toho nákup z rozpočtu knihoven 2 050 515

z jiných zdrojů (granty, VZ, dary) 6 241 789

Finanční prostředky na ochranu fondu (Kč)

celkem čerpáno 526 270

Uživatelé knihoven FF UK

čtenáři FF UK, registrovaní v informačních systému UK 12 813

Služby

absenční výpůjčky celkem 60 719

z toho absenční výpůjčky evidované v systému Aleph 500 46 182

MVS a MMVS 747

Katalogizace – systém Aleph 500

počet zpracovaných katalogizačních záznamů 228 853

celkový počet zpracovaných knihovních jednotek 303 147
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Příloha č. 1

Vedení FF UK (v roce 2008)

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (do 31. 1. 2008),
proděkanka pro studium

prof. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (od 1. 2. 2008),
proděkanka pro studium

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., proděkan pro vědu

doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (do 29. 2. 2008),
proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (od 1. 3. 2008),
proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy

Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj

Mgr. Albert Kubišta (do 30. 9. 2008),
proděkan pro informační zdroje

Ing. Michal Marcolla (do 30. 9. 2008), tajemník

Ing. Jan Pospíchal (pověřený výkonem funkce tajemníka
od 1. 10. 2008)

Příloha č. 2

Vedení Akademického senátu FF UK
(do 12. 6. 2008)

Předseda: PhDr. Jan Kalivoda 

Předsednictvo: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D., Anna Čmejrková, 

Mgr. Samuel Zajíček, Mgr. Petra Jedličková

Vedení Akademického senátu FF UK
(od 12. 6. 2008)

Předseda: Mgr. Petr Christov, Ph.D. 

Předsednictvo: Mgr. Samuel Zajíček, Mgr. Dušan Radovanovič,  

Mgr. Eva Lehečková, Mgr. Josef Šlerka



Příloha č. 3

Počty přijatých uchazečů pro akademický rok 2008/2009

Obor Zkratka oboru Počet uchazečů PPP Přijato Body pro přijetí

andragogika a personální řízení Bc. ANPR 1042 50 59 69

andragogika a personální řízení nav. Mgr. ANDR 116 30 32 66

anglistika a amerikanistika nav. Mgr. AAA 14 60 8 58

anglistika–merikanistika Bc. AAA 549 80 125 70

archivnictví a pvh Bc. ARHP 124 40 57 50

archivnictví a pvh nav. Mgr. ARCH 17 20 14 9

český jazyk a literatura CJL 608 180 230 48

čeština pro cizince CC 39 20 23 68

čeština pro cizince nav. Mgr. CCE 7 15 6 39

čeština v komunikaci neslyšících CN 79 25 25 63

dánská studia DN 115 25 31 69

dějiny umění DU 292 40 43 71

dějiny umění nav. Mgr. DUM 16 15 8 20

divadelní věda Bc. DV 108 25 25 69

divadelní věda nav. Mgr. DIV 4 15 4 60

etnologie se spec. vietnamistika VN 14 20 10 61

estetika EST 99 30 30 50

etnologie ETN 134 30 36 70

fi lmová studia Bc. FIV 226 20 25 71

fi lmová studia nav. Mgr. FIS 8 10 5 30

fi lozofi e Bc. FS 209 30 63 70

fi lozofi e nav. Mgr. FIL 19 10 8 53

francouzská fi lologie FF 170 40 47 73

hispanistika HP 122 25 29 83

historie Bc. HS 548 150 163 75
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Obor Zkratka oboru Počet uchazečů PPP Přijato Body pro přijetí

historie nav. Mgr. HIS 95 90 62 50

hudební věda Bc. HV 59 25 32 70

hudební věda nav. Mgr. HV 9 15 8 44

iberoamerická kultura IBR 22 15 15 63

iberoamerikanistika IBRF 21 10 12 71

iberoamerikanistika–dějiny Latinské Ameriky IBRA 8 10 5 84

indologie se spec. bengálština BENG 15 25 14 51

indologie se spec. bengálština nav. Mgr. BENG 1 5 1 100

indologie se spec. tamilština TAM 10 25 9 71

informační studia a knihovnictví Bc. INSK 348 80 113 74

informační studia a knihovnictví nav. Mgr. INSK 103 80 68 64

italianistika ITA 91 35 37 79

japonská studia JP 168 20 21 84

japonská studia nav. Mgr. JP 7 20 6 70

jihovýchodoevropská studia JV 21 80 13 72

klasická archeologie Bc. ARK 57 20 25 70

klasická archeologie nav. Mgr. ARK 11 15 11 71

koreanistika Bc. KO 20 20 15 60

koreanistika nav. Mgr. KOR 2 8 2 35

kulturologie KUL 177 30 33 65

latina LT 41 20 22 52

logika LG 45 30 19 15

mezikulturní kom. čeština–angličtina KA 749 40 48 81

mezikulturní kom. čeština–francouzština KF 225 40 40 58

mezikulturní kom. čeština–němčina KN 255 40 42 29

mezikulturní kom. čeština–ruština KR 95 40 18 25

mezikulturní kom. čeština–španělština KS 135 40 37 22

mongolistika Bc. MO 17 25 15 4



Obor Zkratka oboru Počet uchazečů PPP Přijato Body pro přijetí

mongolistika nav. Mgr. MONG 1 10 1 100

německý jazyk a literatura NJL 56 140 45 37

novořečtina NR 27 30 8 59

pedagogika Bc. PD 189 30 52 70

pedagogika nav. Mgr. PED 99 15 32 71

politické teorie a současné dějiny POT 92 40 43 69

politologie Bc. PO 836 60 81 65

pravěká a raně střed. archeologie Bc. ARP 42 25 25 42

pravěká a raně střed. archeologie nav. Mgr. ARP 32 25 25 60

psychologie PS 624 60 67 70

religionistika Bc. RL 79 20 22 73

religionistika nav. Mgr. REL 14 7 8 70

romistika Bc. RO 40 40 32 71

romistika nav. Mgr. ROM 6 20 5 93

sinologie Bc. TJ 77 20 20 56

sinologie nav. Mgr. SIN 8 10 3 77

sociální pedagogika nav. Mgr. PDS 157 15 33 79

sociální práce SOCP 141 50 50 80

sociologicko-ekon. studia SOEK 45 12 23 70

sociologie Bc. SG 123 25 39 72

sociologie nav. Mgr. SOC 48 8 16 72

srovnávací jazykověda SRJA 4 15 2 90

starořečtina RC 70 20 29 65

středoevropská studia SE 39 80 26 78

studia nových médií SNM 44 30 27 50

učitelství pedagogika nav. Mgr. PDU 54 15 16 71

východoevropská studia VE 51 80 32 30
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Příloha č. 4

Počty studentů v bakalářském a magisterském studiu k 31. 10. 2008

Počty studentů v pregraduálním studiu k 31. 10. 2008 (bez studentů na krátkodobých studijních pobytech)

Studijní program Č. prog.

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Filozofi e

B6101 174      

212M6101   4    

N6101     34  

Sociologie

B6703 102      

164M6703   45 1   

N6703     16  

Sociální politika a sociální práce

B6731 54      

151M6730   20    

N6731     77  

Historické vědy

B7105 518 119     

956M7105   151 21   

N7105     147 26

Informační studia a knihovnictví

B7201 244      

405M7201   1 3   

N7201     157 85

Filologie

B7310 846      

1769M7310   852    

N7310     71  

Anglistika a amerikanistika

B7311 220      

249M7311  17     

N7311     12  

Čeština v komunikaci neslyšících
B7312 74      

74
N7312       

Pedagogika

B7501 156 193     

575M7501   76 62   

N7501     88 76

Humanitní studia
B6107 135      

635
M6107   500    



Studijní program Č. prog.

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Logika
B6142 38      

52
M6142   14    

Politologie

B6701 153      

219M6701   26    

N6701     40  

Překladatelství a tlumočnictví
B7313 68      

120
M7313   52    

Učitelství pro střední školy M7504   21    21

Psychologie M7701   285 120   405

Obecná teorie a dějiny umění a kultury 

B8109 319      

1033M8109   291 18   

N8109     25  

Celkem  3101 329 2338 225 667 187 7040
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Příloha č. 5

Počet absolventů pregraduálního studiu v kalendářním roce 2008

Studijní program Č. prog.

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Filozofi e

B6101 11 17

M6101 1

N6101 5

Sociologie

B6703 10 33

M6703 20

N6703 3

Sociální politika a sociální práce

B6731 29 73

M6731 31

N6731 13

Historické vědy

B7105 52 5 137

M7105 49 4

N7105 25 2

Informační studia a knihovnictví

B7201 46 88

M7201 4 4

N7201 19 15

Filologie

B7310 30 202

M7310 162

N7310 10

Anglistika a amerikanistika

M7311 8 12

B7311 3

N7311 1

Čeština v komunikaci neslyšících
B7312 2 6

N7312 4

Pedagogika

B7501 24 34 130

M7501 39 21

N7501 12

Humanitní studia M6107 88 88

Logika
B6142 1 3

M6142 2

Politologie

B6701 19 28

M6701 8

N6701 1



Studijní program Č. prog.

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Překladatelství a tlumočnictví
B7313 17

M7313 17

Učitelství pro střední školy M7504 50 50

Psychologie M7701 44 44

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

B8109 1 72

M8109 65 6

N8109

Celkem 273 618 110 1001
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Příloha č. 6

Přehled o počtu přihlášených uchazečů, přijatých a zapsaných studentů pro akademický rok 2008/09

Vysvětlivky: 
SP – typ studijního programu: B – bakalářské studium, M – magisterské studium, N – navazující magisterské studium, P – doktorské studium
FS – forma studia: P – prezenční studium, K – kombinované studium

SP FS SP Studijní obor
Počet 

přihlášených
PPP

Počet
přijatých

Počet 
zapsaných

B P B6101 fi lozofi e 209 30 63 59

B P B6101 religionistika 79 20 22 22

B P B6142 logika 45 30 19 17

B P B6701 politologie 836 60 81 81

B P B6703 sociologie 123 25 39 32

B P B6703 sociologicko-ekonomická studia 45 12 23 17

B P, K B7105 archivnictví a PVH 124 40 58 45

B P B7105 klasická archeologie 57 20 25 25

B P B7105 pravěká a raně středověká archeologie 42 25 25 21

B P B7105 etnologie 134 30 36 35

B P, K B7105 historie 548 150 164 140

B P B7105 etnologie se specializací vietnamistika 14 20 10 9

B P B7201 informační studia a knihovnictví 348 80 113 47

B P B7310 Indologie se spec. bengálština 15 25 14 12

B P B7310 čeština pro cizince 39 20 23 22

B P B7310 český jazyk a literatura 608 180 230 142

B P B7310 dánská studia 115 25 32 27

B P B7310 francouzská fi lologie 170 40 47 37

B P B7310 hispanistika 122 25 29 24

B P B7310 iberoamerická kultura 22 15 15 16

B P B7310 japonská studia 168 20 21 21



SP FS SP Studijní obor
Počet 

přihlášených
PPP

Počet
přijatých

Počet 
zapsaných

B P B7310 jihovýchodoevropská studia 21 80 13 12

B P B7310 koreanistika 20 20 16 13

B P B7310 latina 41 20 22 16

B P B7310 mongolistika 17 25 15 12

B P B7310 starořečtina 70 20 29 16

B P B7310 romistika 40 40 32 29

B P B7310 středoevropská studia 39 80 26 18

B P B7310 indologie se spec. tamilština 10 25 9 5

B P B7310 sinologie 77 20 20 19

B P B7310 východoevropská studia 51 80 32 28

B P B7311 anglistika a amerikanistika 549 80 125 98

B P B7312 čeština v komunikaci neslyšících 79 25 25 20

B P B7313 mezikulturní komunikace: čeština–angličtina 749 40 48 32

B P B7313 mezikulturní komunikace: čeština–francouzština 225 40 40 33

B P B7313 mezikulturní komunikace: čeština–němčina 255 40 42 36

B P B7313 mezikulturní komunikace: čeština–ruština 95 40 18 13

B P B7313 mezikulturní komunikace: čeština–španělština 135 40 37 25

B P, K B7501 andragogika a personální řízení 1 042 50 59 48

B P, K B7501 pedagogika 189 30 52 42

B P B8109 dějiny umění 292 40 43 43

B P B8109 divadelní věda 108 25 25 22

B P B8109 estetika 99 30 30 20

B P B8109 fi lmová studia 226 20 25 25

B P B8109 hudební věda 59 25 32 28

M P M7701 psychologie 624 60 67 62

N P N6101 fi lozofi e 19 10 8 6

N P N6101 religionistika 14 7 8 8
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SP FS SP Studijní obor
Počet 

přihlášených
PPP

Počet
přijatých

Počet 
zapsaných

N P N6701 politické teorie a současné dějiny 92 40 43 26

N P N6703 sociologie 48 8 16 11

N P N6731 sociální práce 141 50 50 41

N P, K N7105 archivnictví a PVH 17 20 14 9

N P N7105 klasická archeologie 11 15 11 10

N P N7105 pravěká a raně středověká archeologie 32 25 25 17

N P, K N7105 historie 95 90 62 38

N P N7105 iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky 8 10 5 5

N P, K N7201 informační studia a knihovnictví 103 80 93 75

N P N7201 studia nových médií 44 30 27 21

N P N7310 indologie se spec. bengálština 1 5 1 1

N P N7310 čeština pro cizince 7 15 6 4

N P N7310 iberoamerikanistika 21 10 12 10

N P N7310 koreanistika 2 8 2 2

N P N7310 mongolistika 1 10 1 1

N P N7310 romistika 6 20 5 4

N P N7310 sinologie 8 10 3 3

N P N7310 srovnávací jazykověda 4 15 2 2

N P N7311 anglistika a amerikanistika 14 60 8 5

N P N7501 andragogika a personální řízení 116 30 32 30

N P, K N7501 sociální pedagogika 157 15 33 31

N P, K N7501 učitelství pedagogiky 54 15 16 11

N P, K N7501 pedagogika 99 15 32 24

N P N8109 divadelní věda 4 15 4 4

N P N8109 dějiny umění 16 15 8 4

N P N8109 fi lmová studia 8 10 5 4

N P N8109 hudební věda 9 15 8 7



SP FS SP Studijní obor
Počet 

přihlášených
PPP

Počet
přijatých

Počet 
zapsaných

B P B7310 italinistika 91 35 37 36

B P B8109 kulturologie 177 30 34 32

B P B7310 německý jazyk a literatura 56 140 45 42

B P B7310 novořečtina 27 30 8 9

N P N7310 japonská studia (navazující) 7 20 6 6

P P, K P6101 fi lozofi e 10  7 7

P P, K P6101 religionistika 10  5 5

P P P6142 logika 2  1 1

P P, K P6701 politologie 13  12 12

P P, K P6703 sociologie 12  11 11

P K P7105 klasická archeologie 4  4 4

P P, K P7105 české dějiny 37  32 29

P P, K P7105 dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 13  10 10

P P, K P7105 didaktika dějepisu 2  2 2

P P, K P7105 egyptologie 5  5 5

P P, K P7105 etnologie 13  12 11

P P, K P7105 hospodářské a sociální dějiny / historie techniky 6  6 5

P P, K P7105 iberoamerikanistika 10  9 6

P P, K P7105 historie / obecné dějiny 18  16 16

P P, K P7105 pravěká a středověká archeologie 8  8 7

P P, K P7105 pomocné vědy historické 5  4 4

P P, K P7201 informační věda 11  11 9

P P, K P7310 anglický jazyk 2  2 2

P P, K P7310 anglická a americká literatura 9  5 5

P P, K P7310 český jazyk 13  13 13

P P P7310 dějiny české literatury a teorie literatury 16  13 13

P P, K P7310 didaktika konkrétního jazyka 7  7 7
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SP FS SP Studijní obor
Počet 

přihlášených
PPP

Počet
přijatých

Počet 
zapsaných

P P, K P7310 fonetika 1  1 1

P P, K P7310 germánské jazyky a literatury 3  3 3

P P, K P7310 jazyky zemí Asie a Afriky 3  3 2

P P, K P7310 klasická fi lologie 3  3 3

P P, K P7310 obecná a srovnávací literatura (komparatistika) 4  3 3

P P, K P7310 matematická lingvistika 2  2 2

P P, K P7310 obecná lingvistika 2  2 2

P P, K P7310 románské jazyky 4  3 3

P P, K P7310 románské literatury 10  8 8

P P, K P7310 slovanská fi lologie 7  6 6

P P, K P7310 slovanské literatury 3  3 3

P P, K P7310 teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 6  6 6

P P, K P7310 translatologie 8  5 4

P P, K P7501 andragogika 15  12 11

P P, K P7502 pedagogika 17  14 14

P P, K P7701 klinická psychologie 5  3 3

P P, K P7701 obecná psychologie 7  6 6

P P, K P7701 psychologie práce a organizace 3  2 2

P P P8109 divadelní věda 5  5 4

P P, K P8109 estetika 5  1 1

P P, K P8109 fi lmová věda 3  2 2

P P, K P8109 hudební věda 7  6 6

P P, K P8109 kulturologie 27  23 23

P P, K P8109 dějiny výtvarného umění 28  25 24

celkem 10 888 2 983



Příloha č. 7

Bilaterální smlouvy – ERASMUS

Rakousko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

A GRAZ 01 Karl-Franzens-Universität Graz světové dějiny

A GRAZ 01 Karl-Franzens-Universität Graz germanistika

A GRAZ 01 Karl-Franzens-Universität Graz translatologie

A WIEN 01 Universität Wien světové dějiny

A WIEN 01 Universität Wien české dějiny

A WIEN 01 Universität Wien česká literatura

Belgie 

Erasmus kód Název univerzity Obor

B ANTWERP 01 Universiteit Antwerpen fi lozofi e

B ANTWERP 01 Universiteit Antwerpen světové dějiny

B BRUSSEL 46 Erasmushogeschool Brussel holandština

B BRUSSEL 46 Erasmushogeschool Brussel translatologie

B BRUXEL 04 Université Libre de Bruxelles francouzština

B BRUXEL 04 Université Libre de Bruxelles knihovnictví

B BRUXEL 81 Haute ecole de Bruxelles translatologie

B GENT 01 Universiteit Gent slavistika

B GENT 01 Universiteit Gent holandština

B GENT 01 Universiteit Gent světové dějiny

B GENT 25 Hogeschool Gent bohemistika

B LEUVEN 01 Katholieke Universiteit Leuven fi lozofi e

B LEUVEN 01 Katholieke Universiteit Leuven anglistika

B LIEGE 01 Université de Liège holandština

B LIEGE 01 Université de Liège anglistika
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B LIEGE 01 Université de Liège francouzština

B LOUVAIN 01 Université catholique de Louvain české dějiny

B MONS 03 Université de Mons-Hainaut translatologie

Bulharsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

BG PLOVDIV 04 Paisii Hiilendarski University of Plovdiv slavistika

BG SHOUMEN 01 Konstantin Preslavski University of Shumen slavistika

BG SOFIA 06 University of Sofi a St. Kliment Ohridski portugalština

BG SOFIA 06 University of Sofi a St. Kliment Ohridski slavistika

BG SOFIA 06 University of Sofi a St. Kliment Ohridski španělština

BG SOFIA 06 University of Sofi a St. Kliment Ohridski světové dějiny

Německo 

Erasmus kód Název univerzity Obor

D AACHEN 01 Rheinisch-Westfählische Technische Hochschule Aachen pvh

D BERLIN 01 Freie Universität Berlin hudební věda

D BERLIN 01 Freie Universität Berlin fi lmová věda

D BERLIN 01 Freie Universität Berlin dějiny umění

D BERLIN 01 Freie Universität Berlin blízký východ

D BERLIN 01 Freie Universität Berlin němčina

D BERLIN 01 Freie Universität Berlin hospodářské dějiny

D BERLIN 13 Humboldt-Universität zu Berlin český jazyk

D BERLIN 13 Humboldt-Universität zu Berlin němčina

D BOCHUM 01 Ruhr-Universität Bochum germanistika

D BOCHUM 01 Ruhr-Universität Bochum sinologie

D BREMEN 01 Universität Bremen sociologie

D BREMEN 01 Universität Bremen politologie



D DRESDEN 01 Technische Universität Dresden české dějiny

D DUSSELD 01 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf dějiny umění

D EMDEN 01 Fachhochschule Oldenburg sociologie

D EMDEN 01 Fachhochschule Oldenburg sociální práce

D ERFURT 05 Universität Erfurt slavistika

D FRANKFU 01 Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main divadelní věda

D FRANKFU 08 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) světové dějiny

D FREIBURG 01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg fi lozofi e

D FREIBURG 01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg slavistika

D FREIBURG 01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg česká literatura

D HEIDELB 01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg germanistika

D HEIDELB 01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg psychologie

D HEIDELB 01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg slavistika

D CHEMNIT 01 Technische Universität Chemnitz světové dějiny

D KOBLENZ 02 Universität Koblenz-Landau politologie

D KOBLENZ 02 Universität Koblenz-Landau české dějiny

D KOLN 01 Universität zu Köln němčina

D KONSTAN 01 Universität Konstanz světové dějiny

D KONSTAN 01 Universität Konstanz germanistika

D KONSTAN 01 Universität Konstanz česká literatura

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig slavistika

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig hudební věda

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig dějiny umění

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig hospodářské dějiny

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig světové dějiny

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig germanistika

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig česká literatura

D LEIPZIG 01 Universität Leipzig český jazyk
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D MAGDEBU 01 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sociologie

D MAINZ 01 Johannes-Guttenberg-Universität Mainz translatologie

D MUNCHEN 01 Ludwig-Maximilians-Universität München hudební věda

D MUNSTER 01 Westfälische Wilhelms-Universität Münster andragogika

D NORDHAU 01 Fachhochschule Nordhausen anglistika

D PASSAU 01 Universität Passau němčina

D REGENSB 01 Universität Regensburg hudební věda

D REGENSB 01 Universität Regensburg český jazyk

D REGENSB 01 Universität Regensburg psychologie

D TRIER 01 Universität Trier sociologie

D TUBINGE 01 Eberhard-Karls-Universität Tübingen fi lozofi e

D TUBINGE 01 Eberhard-Karls-Universität Tübingen české dějiny

D TUBINGE 01 Eberhard-Karls-Universität Tübingen slavistika

D ZITTAU 01 Hochschule Zittau/Görlitz translatologie

D ZITTAU 01 Hochschule Zittau/Görlitz němčina

Dánsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

DK ARHUS 01 Aarhus Universitet dánština

DK ARHUS 01 Aarhus Universitet světové dějiny

DK ARHUS 01 Aarhus Universitet česká literatura

DK ARHUS 01 Aarhus Universiteit slavistika

DK KOBENHA 01 	 e University of Copenhagen fi lozofi e

DK KOBENHA 10 Danmarks Biblioteksskole knihovnictví

Španělsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

E ALCAL-H 01 Universidad de Alcalá španělština



E BARCELO 01 Universitat de Barcelona španělština

E BARCELO 02 Universitat Autònoma de Barcelona anglistika

E BARCELO 02 Universitat Autònoma de Barcelona translatologie

E BURGOS 01 Universidad de Burgos španělština

E CIUDAR 01 Universidad de Castilla – La Mancha španělština

E GRANADA 01 Universidad de Granada španělština

E GRANADA 01 Universidad de Granada sociologie

E MADRID 02 Universidad Pontifi cia Comillas translatologie

E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid fi lozofi e

E MADRID 04 Universidad Autònoma de Madrid světové dějiny

E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid translatologie

E MADRID 04 Universidad Autònoma de Madrid anglistika

E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid španělština

E MADRID 04 Universidad Autònoma de Madrid psychologie

E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid dějiny umění

E MADRID 03 Universidad Complutense de Madrid pedagogika

E SALAMAN 02 Universidad de Salamanca španělština

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela pedagogika

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela fi lozofi e

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela světové dějiny

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela španělština

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela bohemistika

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela politologie

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela psychologie

E SANTIAG 01 Universidad de Santiago de Compostela knihovnictví

E SEVILLA 01 Universidad de Sevilla španělština

E TARRAGO 01 Universitat Rovira i Virgili translatologie

E TENERIF 01 Universidad de la Laguna iberomaerikanistika
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E VALENCI 01 Universitat de Valencia španělština

E VALENCI 01 Universitat de Valencia španělština

E VALLADO 01 Universidad de Valladolid translatologie

E ZARAGOZ 01 Universidad de Zaragoza španělština

Estonsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

EE TARTU 02 University of Tartu psychologie

EE TARTU 02 University of Tartu slavistika

Francie 

Erasmus kód Název univerzity Obor

F AMIENS 01 Université de Picardie Jules Verne světové dějiny

F ANGERS 04 Université Catholique de l´Quest translatologie

F AVIGNON 01 Université d’ Avignon et des Pays de Vaucluse světové dějiny

F AVIGNON 01 Université d’ Avignon et des Pays de Vaucluse francouzština

F BORDEAU 03 Université Michel de Montaigne francouzština

F CAEN 01 Université de Caen Basse – Normandie české dějiny

F CLERMON 02 Université Blaise Pascal francouzština

F DIJON 01 Université de Bourgogne dějiny umění

F DIJON 01 Université de Bourgogne světové dějiny

F FONTENA 01 Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines translatologie

F LILLE 03 Université Charles de Gaulle divadelní věda

F LILLE 03 Université Charles de Gaulle fi lmová věda

F LILLE 03 Université Charles de Gaulle fi lozofi e

F LILLE 03 Université Charles de Gaulle francouzština

F LILLE 03 Université Charles de Gaulle italština

F LILLE 03 Université Charles de Gaulle české dějiny



F MONTPEL 03 Université Paul Valéry světové dějiny

F MONTPEL 03 Université Paul Valéry pravěk

F MONTPEL 03 Université Paul Valéry psychologie

F NANCY 02 Université Nancy světové dějiny

F NANTES 01 Université de Nantes francouzština

F NIMES 17 Université de Nimes psychologie

F PARIS 01 Université Paris I – Pantheon Sorbonne světové dějiny

F PARIS 01 Université Paris I – Pantheon Sorbonne fi lozofi e

F PARIS 03 Université de la Sorbonne Nouvelle fi lmová věda

F PARIS 03 Université de la Sorbonne Nouvelle francouzština

F PARIS 04 Université Paris – Sorbonne české dějiny

F PARIS 04 Université Paris – Sorbonne francouzština

F PARIS 08 Université Paris VIII – Vincennes – Saint Denis český jazyk

F PARIS 10 Université Paris X – Nanterre psychologie

F PARIS 12 Université Paris XII – Val de Marne české dějiny

F PARIS 13 Université Paris XIII – Paris Nord české dějiny

F PARIS 14 Institut d´Etudes Politiques de Paris sociologie

F PARIS 178 Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Inalco česká literatura

F PARIS 54 École Pratique des Hautes Etudes dějiny umění

F PARIS 57 École des Hautes Études en Sciences Sociales české dějiny

F PARIS XX Institut Catholique de Paris translatologie

F POITIER 01 Université de Poitiers francouzština

F RENNES 02 Université Rennes II – Haute Bretagne české dějiny

F RENNES 02 Université Rennes II – Haute Bretagne francouzština

F ST-ETIE 01 Universite Jean Monnet Saint-Etienne hudební věda

F TOULOUS 02 Université de Toulouse II – Le Mirail světové dějiny

F TOULOUS 02 Université de Toulouse II – Le Mirail psychologie

F TOULOUS 02 Université de Toulouse II – Le Mirail francouzština
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F TOULOUS 02 Université de Toulouse II – Le Mirail fi lozofi e

F TOURS 01 Université Francois Rabelais světové dějiny

Řecko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

G ATHINE 01 National and Kapodistrian University of Athens divadelní věda

G KRITIS 01 University of Crete fi lozofi e

G THESSAL 01 Aristotle University of 	 essaloniki světové dějiny

Maďarsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

HU BUDAPES 01 Eötvös Loránd Tudományegyetem světové dějiny

HU BUDAPES 12 Pázmány Péter Catholic University fi lozofi e

HU BUDAPES 12 Pázmány Péter Catholic University estetika

HU BUDAPES 47 Közép Európai Egyetem fi lozofi e

Švýcarsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

CH BASEL 01 Universität Basel slavistika

CH BERN 01 Universität Bern slavistika

CH GENEVE 01 Université de Genève anglistika

CH GENEVE 01 Université de Genève francouzština

CH LAUSANN 01 Université de Lausanne slavistika

CH LAUSANN 01 Université de Lausanne anglistika

CH ZURICH 01 Universität Zürich anglistika



Itálie 

Erasmus kód Název univerzity Obor

I BARI 01 Università degli Studi di Bari italština

I BOLOGNA 01 Università di Bologna světové dějiny

I CAGLIAR 01 Università degli Studi di Cagliari fi lmová věda

I CATANIA 01 Università di Catania světové dějiny

I FIRENZE 01 Università degli Studi di Firenze italština

I FIRENZE 01 Università degli Studi di Firenze dějiny umění

I NAPOLI 01 Università degli Studi di Napoli Federico II italština

I PADOVA 01 Università degli Studi di Padova pomocné vědy historické

I PISA 01 Università di Pisa světové dějiny

I PISA 01 Università di Pisa politologie

I ROMA 01 Università degli Studi di Roma – La Sapienza česká literatura

I ROMA 02 Università degli Studi di Roma “Tor vergata” informační vědy 

I ROMA 01 Università degli Studi di Roma – La Sapienza indologie

I TRENTO 01 Università degli Studi di Trento česká literatura

I UDINE 01 Università degli Studi di Udine fi lmová věda

I UDINE 01 Università degli Studi di Udine česká literatura

I UDINE 01 Università degli Studi di Udine slavistika

I UDINE 01 Università degli Studi di Udine italština

I VENEZIA 01 Università ca’ Foscari di Venezia sinologie

I VENEZIA 01 Università ca’ Foscari di Venezia japanologie

I VERONA 01 Università degli Studie di Verona italština

Irsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

IRL DUBLIN 01 University of Dublin, Trinity College anglistika

IRL GALWAY 01 National University of Ireland anglistika

IRL LIMERIC 01 University of Limerick anglistika
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Island 

Erasmus kód Název univerzity Obor

IS REYKJAV 01 Háskóli Íslands norština

Litva 

Erasmus kód Název univerzity Obor

LT VILNIUS 01 Vilniaus Universitates slavistika

Lotyšsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

LV RIGA 01 University of Latvia slavistika

Norsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

N BERGEN 01 Universitetet i Bergen norština

N KRISTIA 01 Høgskolen i Agder norština

N OSLO 01 University of Oslo, Centre for Ibsen Studies divadelní věda

N OSLO 01 University of Oslo norština

N OSLO 01 University of Oslo, Centre for Ibsen Studies norština 

N TROMSO 01 Universitetet i Tromsø norština

N TRONDHE 01 Norges teknisk-naturvitenskapiige universitet norština

Nizozemí 

Erasmus kód Název univerzity Obor

NL AMSTERD 02 Vrije Universiteit Amsterdam holandština

NL GRONING 01 Rijksuniversiteit Groningen psychologie

NL LEIDEN 01 Universiteit Leiden holandština

NL NIJMEGE 01 Radboud Universiteit Nijmegen holandština

NL UTRECHT 01 Universiteit Utrecht hudební věda

NL UTRECHT 01 Universiteit Utrecht holandština



Portugalsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

P COIMBRA 01 Universidade de Coimbra portugalština

P COIMBRA 01 Universidade de Coimbra psychologie

P COIMBRA 01 Universidade de Coimbra pedagogika

P COIMBRA 01 Universidade de Coimbra sociální práce

P LISBOA 02 Universidade de Lisboa portugalština

P LISBOA 03 Universidade de Nova de Lisboa portugalština

P PORTO 02 Universidade de Porto portugalština

P PORTO 02 Universidade de Porto knihovnictví

Polsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

PL KATOWIC 01 Uniwersytet Śląski pomocné vědy historické

PL KRAKOW 01 Uniwersytet Jagiellonski v Krakowe pedagogika

PL KRAKOW 01 Uniwersytet Jagiellonski v Krakowe český jazyk

PL KRAKOW 01 Uniwersytet Jagiellonski v Krakowe psychologie

PL LUBLIN 01 Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej slavistika

PL LUBLIN 02 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II pomocné vědy historické

PL POZNAN 01 Adam Mickiewicz Uniwersytet slavistika

PL RZESZOW 02 Uniwersytet Rzeszowski archeologie

PL TORUN 01 Nicolaus Copernicus University etnologie

PL WARSZAW 01 Uniwersytet Warszawski hudební věda

PL WARSZAW 01 Uniwersytet Warszawski divadelní věda

PL WARSZAW 01 Uniwersytet Warszawski politologie

PL WARSZAW 01 Uniwersytet Warszawski knihovnictví

PL WROCLAW 01 Uniwersytet Wrocławski archeologie

PL WROCLAW 01 Uniwersytet Wrocławski slavistika
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PL WROCLAW 01 Uniwersytet Wrocławski etnologie

PL WROCLAW 01 Uniwersytet Wrocławski knihovnictví

Rumunsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

RO CLUJNAP 01 Universitatea „Babes Bolyai“ Cluj-Napoca japanologie

RO CLUJNAP 01 Universitatea „Babes Bolyai“ Cluj-Napoca norština

RO CLUJNAP 01 Universitatea „Babes Bolyai“ Cluj-Napoca rumunština

Švédsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

S LUND 01 Lunds Universitet český jazyk

S UPPSALA 01 Uppsala Universitet světové dějiny

S UPPSALA 01 Uppsala Universitet švédština

Finsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

SF JOENSUU 01 Joensuun Yliopisto fi nština

SF JYVASKY 01 Jyväskylän Yliopisto slavistika

SF JYVASKY 01 Jyväskylän Yliopisto psychologie

SF JYVASKY 01 Jyväskylän Yliopisto knihovnictví

SF KAUNIAI 03 Humanistinen Ammattikorkeakoulu fi nština

SF ROVANIE 01 University of Lapland andragogika

SF TAMPERE 01 Tampereen Yliopisto světové dějiny

SF TAMPERE 01 Tampereen Yliopisto slavistika

SF TAMPERE 01 Tampereen Yliopisto fi nština

SF TAMPERE 01 Tampereen Yliopisto psychologie

SF TAMPERE 06 Pirkanmaa Polytechnic fi nština



SF TURKU 02 Åbo Akademi University politologie

SF TURKU 02 Åbo Akademi University knihovnictví

Slovensko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského psychologie

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského pedagogika

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského archeologie

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského kulturologie

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského český jazyk

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského slavistika

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského klasická fi lologie

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského sinologie

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského knihovnictví

SK BRATISL 02 Univerzita Komenského hudební věda

SK KOSICE 02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach anglistika

SK NITRA 01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre sociologie

SK PRESOV 01 Prešovská Univerzita estetika

SK PRESOV 01 Prešovská Univerzita andragogika

SK PRESOV 01 Prešovská Univerzita religionistika

Slovinsko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

SL KOPER 03 University of Primorska světové dějiny

SL KOPER 03 University of Primorska slavistika

SL LJUBLJA 01 Univerza v Ljubljani pedagogika

SL LJUBLJA 01 Univerza v Ljubljani slavistika

SL LJUBLJA 01 Univerza v Ljubljani knihovnictví

SL MARIBOR 01 Univerza v Mariboru slavistika
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Turecko 

Erasmus kód Název univerzity Obor

TR ANKARA 03 Hacettepe Universitesi knihovnictví

TR ANKARA 04 Orta Dogu Teknik Universitesi fi lozofi e

TR ISTANBU 05 Marmara Universitesi fi lmová věda

TR ISTANBU 06 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi turečtina

Velká Británie 

Erasmus kód Název univerzity Obor

UK ABERYST 01 Aberystwyth University světové dějiny

UK BRIGHTO 01 University of Sussex fi lozofi e

UK BRIGHTO 01 University of Sussex estetika

UK BRISTOL 01 University of Bristol anglistika

UK CATERB 01 University of Kent anglistika

UK DURHAM 01 Durham University anglistika

UK GLASGOW 01 University of Glasgow fi lozofi e

UK GLASGOW 01 University of Glasgow česká literatura

UK LONDON 29 University College London česká literatura

UK LONDON 67 Middlesex University psychologie

UK NEWCAST 02 Northumbria University světové dějiny

UK PONTYPR 01 University of Glamorgan psychologie

UK SHEFFIE 01 University of Sheffi  eld archeologie

UK SHEFFIE 01 University of Sheffi  eld český jazyk

UK SHEFFIE 01 University of Sheffi  eld translatologie

UK SHEFFIE 01 University of Sheffi  eld anglistika



Příloha č. 8

Projekty řešené na FF UK v roce 2008
(projekty, v nichž je spoluřešitelem FF UK, jsou vyznačeny kurzívou)

Program Řešitel Název

Aktion prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (ÚČLLV)
Krajina bez vlastnosti. Literatura a střední 
Evropa

Mgr. Alice Stašková, Ph.D. (ÚGS)
Mezinárodní vědecké symposium „Hermann 
Bloch a druhy umění“

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (ÚČD)
Österreichisch-Tschechische Historikertage 
– Das „Jahr 8 in der österreichischen und 
tschechischen Geschichte des 20. Jahrhunderts“

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (ÚČD)
Europäische Identität in der historischen 
Perspektive

Evropská komise prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (ÚTRL) Euromasters in Conference Interpreting

Evropská komise / Daphne doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (SOC)
To Prevent and Combat Violence Against 
Children, Young People and Women and To 
Protect Victims and Groups at Risk

Evropská komise / FP6 doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (ÚSD) CLIORHES.net

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (SOC)

Social Inequality and Why It Matters for
the Economic and Democratic Development
of Europe and Its Citizens. Post-Communist 
Central and Eastern Europe in Comparative 
Perspective

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (ÚLUG) LINEE

prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. (FÚ) Sound to Sense

Evropská komise / FP7 PhDr. Štěpán Vymětal (KPS)
Identifying the Needs of Medical First Responder 
in Disasters

Evropská komise / Leonardo Mgr. Marie Doležalová (Mediatéka)
Distance Online Training In Sign Language 
(D-Signs)

Evropská komise / Socrates doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (ÚBS) VIDEOSCOP

Evropský parlament prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (ÚTRL) Euromasters in Conference Interpreting

Evropské strukturální fondy / JPD3 Mgr. Blanka Vorlíčková (ÚISK) Pražská síť elektronického vzdělávání

Evropské strukturální fondy / OPRLZ PhDr. Zuzana Sládková (ÚISK) Tvořivý dialog
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Program Řešitel Název

Mgr. Vít Šisler (ÚISK)

Podpora a rozšíření využití informačních 
technologií pro výuku společenských věd na 
středních školách a prohloubení mezioborového 
a praktického charakteru studia na vysokých 
školách

PhDr. Daniela Vodáčková (SOCP)
Nadstavbové studium pro Katedru sociální práce 
při UK FF

PhDr. Daniela Vodáčková (SOCP) Rozšířená telefonická asistence na tísňové lince

PhDr. Richard Papík, Ph.D. (ÚISK)
Příprava a realizace kreativního a motivačního 
systému pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků

Evropské strukturální fondy / OPPA doc. Dr. Milan Beneš (ANDR)
Rozvoj kombinované formy studia bakalářského 
programu oboru Andragogika a personální řízení 

Fond rozvoje vysokých škol prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (ÚTRL)
Videokonference jako moderní komunikační 
nástroj pro zefektivnění praktické výuky 
tlumočnických disciplín

Mgr. Petr Christov, Ph.D. (KDV)
Divadlo a revoluce 1989 (interdisciplinární 
přednáškový cyklus)

Mgr. Jan Petružela (KDV) Dílna divadelní tvorby – Africké drama

Mgr. Soňa Krásná (ÚPRAV)
Suroviny kamenné štípané industrie v pravěku 
– vytvoření souboru didaktických pomůcek pro 
výuku

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (SOCP)

Vytvoření nového předmětu „Seminář 
prezentačních dovedností“ pro pregraduální 
i postgraduální studenty oboru sociální práce 
a jeho pilotní ověření v praxi

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (ÚPRAV)
Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku 
archeologických oborů

PhDr. Jan Souček, CSc. (ÚŘLS) Inovace studijního předmětu Úvod do latiny

Mgr. Bc. Lenka Okrouhlíková (ÚČJTK)
Odstranění bariér při výuce (interaktivní 
učebny s optimálními akustickými a vizuálními 
vlastnostmi nejen pro studenty s vadou sluchu)

Grantová agentura Akademie věd ČR / 
standardní grant

PhDr. Ilona Gillernová (KPS)
Psychologická charakteristika nastupující 
dospělosti

PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. (ETNO)
Antropologie příbuzenství: příbuzenství, 
manželství a rodina v kulturně antropologické 
perspektivě



Program Řešitel Název

PhDr. Richard Papík, Ph.D. (ÚISK) Interakce člověk–počítač v humanitních vědách

Grantová agentura Akademie věd ČR / juniorský 
grant

Mgr. Adéla Macková (ÚHSD)
Československé zájmy v Iráku v letech 1918–
1938. Životní příběh doktorky Vlasty Kálalové 
di-Lotti

Mgr. MgA. Tereza Dvořáková (KFV)
Mocenské kinematografi cké struktury v období 
Protektorátu Čechy a Morava

Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (ÚŘLS) Tvoření deverbativních jmen v latině

Mgr. Martin Hříbek (ÚJCA)
Aktéři, předměty, prostor a významy v rituálech 
denní oběti v Bengálsku

Mgr. Ivo Štefan (ÚPRAV)
Počátky kostelních pohřebišť ve venkovském 
prostředí Českých zemí

Grantová agentura ČR / standardní grant doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (ÚSD) Židovská šlechta v českých zemích

PhDr. Klára Woitschová (PVHAS)
Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního 
soudu v Praze z let 1548–1783: Analýza 
a kritická edice

doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (ÚČLLV)
Fenomenologie v literatuře, výtvarném umění 
a psychologii

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. (ANDR)
Komparativní analýza trendů a možností 
rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu 
evropské integrace

doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (KPS)
Interkulturní česko-francouzsko-kanadská 
studie analyzující interakci rodič–dítě–učitel se 
zaměřením na školní přípravu

Dita Rukriglová, Ph.D. (ÚFAR) Filosofi cké a náboženské myšlení judaismu

doc. PhDr. Marta Ottlová (ÚHV)
August Wilhelm Ambros, Pražská hudební 
publicistika 1841–1871. Historicko-kritická edice

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (PED)
Idea rovných příležitostí a kvalita vzdělání 
v českém a světovém kontextu

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (ÚČLLV) Holokaust v české a slovenské literatuře

Mgr. Viktor Elšík (ÚLUG)
Přejímání a difuze gramatických struktur: česká 
a slovenská romština v kontaktu

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (ÚKAR)
Modely akulturace na Balkáně a střední Evropa: 
příklad Pistiros – paralely a odlišnosti



Přílohy 84 | 85

Program Řešitel Název

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (ÚČD)

Integrační a desintegrační tendence v České 
koruně na sklonku středověku. Král a stavovská 
společnost v Lužicích a Dolním Slezsku
1437–1526

Mgr. Daniel Berounský, Ph.D. (ÚJCA)
Božstva tibetských náboženství 
v religionistickém přístupu

doc. Dalibor Antalík, Dr. (ÚFAR) Norma a její překročení v archaickém myšlení

prof. PhDr. Vlastmil Zuzka, CSc. (EST) Estetická dimenze vizualizace kultury

PhDr. Jan Pargač, CSc. (ETNO)
Světské a náboženské proudy v emancipaci 
národů Střední Asie a Kazachstánu od konce
19. století a jejich vztah k Evropě

PhDr. Josef Herman, CSc. (KDV) České operní divadlo v letech 1990–2005

PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (KPS)
Model rozvoje osobnostních a sociálních 
kompetencí studentů středních škol a jeho 
ověření

doc. PhDr. David Eben, Ph.D. (ÚHV) Antifony offi  cia doby adventní

Mgr. Tomáš Duběda, Ph.D. (FÚ) Český přízvuk ve slovní a větné perspektivě

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (PVHAS)
Vzdělanost ve středověkých Čechách do založení 
pražské univerzity

doc. Ing. PhDr. Milan Znoj, CSc. (ÚPOL)
Nedemokratické režimy a jejich transformace 
v lusofonních a hispánských zemích

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. (PED)
Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání 
v podmínkách učící se a pluralitní společnosti

PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (ÚGS) Velký německo-český akademický slovník

PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. (ETNO)
Koncept příbuzenství, manželství a rodiny 
východoslovenského venkova z perspektivy 
kulturní antropologie

doc. PhDr. Stanislava Přádná, (KFV) Miloš Forman – monografi e

prof. PhDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (LOG) Inferencialistické základy logiky a sémantiky

doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (PVHAS)
Regionální edice jako základ sledování obecného 
vývoje písma II



Program Řešitel Název

PhDr. Vladimír Kebza, CSc. (KPS)

Syndrom vyhoření a rizikové faktory 
kardiovaskulárních onemocnění (KVO) – 
rozšíření možnosti diagnostiky, intervence 
a prevence

doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (ÚČLLV)
Srovnávací výzkum keltských kultur ve 
středověku a novověku

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (PVHAS)
Heřman Jakub Černín a jeho cesta po evroských 
zemích 1678–1682

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (ÚŘLS)
Corpus Hippocraticum a jeho význam pro 
dnešní vědy o člověku

Jakub Čapek, Ph.D. (ÚFAR) Poznání a jednání v antické moderní fi losofi i

doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.(ČEgÚ) Výzkum egyptské Západní pouště

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (ÚSD) Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. stol.

Grantová agentura ČR / doktorandský grant PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (ÚTRL)
Postavení literárního překladu v české 
společnosti po roce 1945

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (ÚPRAV) Doktorandská škola archeologie II

prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (ÚHV)
Prameny k dějinám hudby v českých zemích: 
evidence, studium a kritické vydávání

Grantová agentura ČR / postdoktorský grant PhDr. Michal Pullman, Ph.D. (ÚHSD)
Zdokonalení, intenzifi kace, urychlení, přestavba. 
Hospodářské debaty v Sovětském svazu 
a Československu 80. let 20. stol.

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (ÚFAR) Etické aspekty sebepoznání v Platónově fi lozofi e

Jakub Jinek, Dr.phil. (ÚFAR) Založení politična v klasické politické fi losofi i

Mgr. Martin Bažil, Ph.D. (ÚŘLS)
Cento – proměny intertextuálního žánru 
a básnické techniky v pozdněantické literatuře

PhDr. Lenka Mráčková, Ph.D. (ÚHV)
Kodex Strahov a hudební kultura českých zemí 
za Vlády Jiřího z Poděbrad v kontextu vývoje 
evropské hudby 15. století

PhDr. Simona Horáková, Ph.D. (KPS)
Možnosti působení mateřské školy na vnímanou 
osobní účinnost předškolních dětí

PhDr. Eva Bidlová, Ph.D. (KPS)
Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich 
rozvíjení

Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (ÚRS) Slovotvorba ve staré a současné italštině

Mgr. Jana Mynářová, Ph.D. (ČEgÚ) Amarna jako křižovatka starověkého světa
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Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (ÚFAR) Alegorický výklad v pozdním novoplatonismu

Mgr. Anna Pravdová, Ph.D. (ÚDU) Čeští umělci ve Francii za druhé světové války

Grantová agentura Univerzity Karlovy PhDr. Šárka Alföldy (KPS)
Mezikulturní adaptace. Psychologická 
problematika českých pracovníků v zahraničí

Mgr. Jan Baťa (ÚHV)
Repertoár tzv. Foliantu Trubky z Rovin (rkp. 
Archiv hl. m. Prahy, sign. 1870)…

Mgr. Martin Bedřich (ÚČLLV) Vizualizace jako klíč k barokní poetice

Mgr. Jan Bičovský (ÚSJ) Vademekum indoevropskými jazyky

Mgr. Moe Binarová (ÚRS)
Proměny exotismu ve francouzské a české 
literatuře od 18. do 20. století

Mgr. Pavel Čech (ÚSJ) Slovník eblajštiny

Mgr. Petr Duda (ÚJCA) Rozšíření databáze indických názvů rostlin

Mgr. Ladislav Holík (ÚPRAV)
Srovnávací studium areálů zaniklých 
středověkých vesnic na základě fosfátových 
analýz a jejich interpretační možnosti.

Mgr. Mohamed Khaled (ČEgÚ) Scény královských zádušních domén Staré říše

Mgr. Tomáš Klír, Ph.D. (ÚPRAV)
Středověký sídelní vývoj a jeho formy 
v zemědělsky okrajových oblastech. Modelový 
příklad Benešovské pahorkatiny.

Mgr. Ladislav Koreň (KLOG) Pravda, význam a základy sémantické teorie

Mgr. Soňa Krásná (ÚPRAV)
Doklady primárního opracování kůže na 
vybraných souborech archeologického materiálu

Mgr. Martin Krummholz (ÚDU)
Původní návrhy výzdoby pražského Clam-
-Gallasova paláce od Johanna Bernharda Fischera 
z Erlachu

Mgr. Katarína Kytnarová (ÚKAR)
Pozdně římský a byzantský vliv na raně islámské 
umění

Mgr. Filip Laval (ÚPRAV) Sídla nižší šlechty ve středověkých Čechách

Mgr. Jakub Machek (ÚHSD)
‘Pražský Ilustrovaný Kurýr’. Masový tisk jako 
obraz světa obyčejných lidí.

Jan Musil (ÚKAR)
Zhodnocení českých výzkumů v Beirutu a v Šejk-
Sa´adu



Program Řešitel Název

Mgr. Lucie Pargačová (EST)
Salomon Maimon mezi Kantem a ranou 
romantikou. Židovská estetika na prahu 
moderny

Mgr. Radoslav Passia (ÚSVS)
Dějiny literárněvědné slovakistiky na Univerzitě 
Karlově v Praze

PhDr. Radek Soběhart (ÚSD) Analýza východní politiky Willy Brandta

PhDr. Richard Šípek (PVHAS) Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic

Mgr. Lenka Uličná (ÚČLLV)
Mezi izolací a integrací. Dialog myšlenkových 
proudů středověkého judaismu

Mgr. Vítek Vaníček (ÚALK)
Teritorium a deteritorializace v Duze přitažlivosti 
	 omase Pynchona: prostor v postmoderním 
románu

Mgr. Martina Vaníková (ÚŘLS) Saturnský verš

Mgr. Monika Veverková-Koldová (ÚISK) Produkce Jezuitské tiskárny v Praze (1635–1773)

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (ÚSD)
České měšťanské a novošlechtické elity 
v rakousko-uherské

Mgr. Petra Belaňová (ÚKAR) Šperk v kušánské Střední Asii

Mgr. Eva Daříčková (SIAS) Argentinská armáda jako ekonomický faktor

Eliška Děcká (KFV) Ženské hrdinky v animovaném fi lmu

PhDr. Helena Diesing (ÚDU) Kája Saudek v kontextu české kultury 60.–90. let

Mgr. Marie Frolíková (ÚGS)
Moderní senzibilita a existenciální problematika 
(Literárně-fi lozofi cká interpretace prozaického 
díla Wolfganga Koeppena)

Mgr. Pavla Jirková (ÚČD)

Testamentární praxe v Jihlavě v 16.–17. 
století (testament jako pramen pro dějiny 
rodinných struktur, historickou demografi i 
a sociotopografi i)

Mgr. Jan Koláček (ÚHV) Sedlčanské hudební památky 15.–16. století

PhDr. Martina Maříková (PVHAS)
Společná pokladna pražské metropolitní kapituly 
v době předhusitské

Mgr. Linda Mikulenková (ÚDU)
Rukopis IV.H. 10 NK ČR – jeho původ a jeho 
vliv na české prostředí

Mgr. Richard Müller (ÚČLLV) Slovník novější literárně teoretické terminologie
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Mgr. Eva Nachmilnerová (ÚHV)
Tvorba Jana Nováka v období jeho německé 
emigrace (1977–1984)

Mgr. Lubomír Novák (ÚSJ) Elektronická lexikální databáze jaghnóbštiny

Mgr. Lenka Panušková (ÚDU)

Seminář H. Hlaváčkové – Výzkum středověkých 
iluminovaných rukopisů nečeského původu 
v našich sbírkách. Ikonografi e stvoření světa 
v dané skupině rukopisů

Mgr. Klára Petříková (ÚAJD)
České vydání „Ancrene Wisse“ (Řádu pro 
poustevnice)

Mgr. Vlastimil Rataj (ÚRS) Indiánské jazyky v Mezoamerice a Peru

Mgr. Anna Sochová (ÚBVA)
Křesťanská tradice Jižního Kavkazu v literatuře 
středověku

Mgr. Martin Šefránek (SOCP)
Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě 
pro drogově závislé

Mgr. Ondřej Tichý (ÚAJD)
Nástroj pro strojovou analýzu tvarosloví staré 
angličtiny

Mgr. Kateřina Tučková (ÚDU) Skupina Radar

PhDr. Miluše Tůmová (ETNO)
Výzkum a dokumentace kulturního dědictví na 
palestinských území

Mgr. Lucie Vlčková (ÚDU)
Krajinomalba na výstavách Krasoumné jednoty 
1840–1890 a její dobová kritická refl exe

PhDr. Sabina Dvořáková (ÚBVA) Islámský Orient na jižní Moravě 

Mgr. Ľudmila Hostová (ÚTRL) Audio popis fi lmů pro zrakově postižené 

Mgr. Eva Janáčová (ÚDU) Hana Volavková a židovské výtvarné umění 

Mgr. Hynek Janoušek (ÚFAR) Fenomenologická teorie částí a celků 

Mgr. Tomáš Kavka (ÚHSD)
Občanské umělecké spolky střední Evropy
19. století

Tomáš Mertin (KPS)
Psychologické aspekty vyjednávání: Intuitivní 
analýza komunikace v procesu vyjednávání a její 
trénink 

PhDr. Martin Musílek (ETNO)
Analýza kulturní identity české menšiny na jižní 
Ukrajině (možnosti jejího zachování) 

Mgr. Petr Přikryl (ÚFAR) Odo Marquard a Ritterova škola 



Program Řešitel Název

Mgr. Jekatěrina Romaševská (ÚČJTK)
Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců 
s ruštinou jako prvním jazykem 

Mgr. Marek Havlíček (ETNO) Současné formy burjatského šamanismu 

Mgr. Barbora Kocánová (ÚŘLS)
Dějiny středověké meteorologie v českých 
zemích 

Mgr. Jan Křivan (ÚLUG)
Kritická analýza a vydání díla doc. PhDr. Pavla 
Nováka, CSc.

Mgr. Terezie Nekvindová (ÚDU)
Československé expozice na světových výstavách 
v Montrealu (1967) a Ósace (1970) a jejich vliv 
na české umění 60. let 

Mgr. Hana Pavelková (ÚALK)
Antologie současného politického anglofonního 
dramatu

PhDr. Martin Polášek (ÚPOL)
Welfare state jako referenční rámec vědeckého 
bádání a politické činnosti 

Lucie Prchlíková, DiS. (ÚHV)
Rukopisný sborník tabulatur Johanna Aegidia 
Berner de Rettenwert (rkp. Praha NM ČMH 
sign. IV G 18) v evropském kontextu 

Bc. Jana Semerádová (ÚHV)
Principes de la Flute J.-M. Hotteterra ve světle 
dobové interpretační praxe 

Mgr. Vít Šisler (ÚISK) Jurisprudence pro muslimské menšiny v Evropě 

Mgr. Vendula Vlková-Hingarová (SIAS)
Menšiny a přistěhovalectví ve Skandinávii – 
sociolingvistická perspektiva 

Mgr. Kateřina Volná (ÚČLLV)
KSČ na FF UK v letech 1969–1989: výzkum 
mechanismů a edice dokumentů 

Mgr. Vít Zdrálek (ÚHV)
Hudba v životě členů Siónské křesťanské církve 
v townshipu Mamelodi, Jihoafrická republika

Mgr. Ján Bakyta (ÚŘLS)
Vybrané problémy fonologického vývoje staré 
řečtiny. Zhodnocení a pokus o řešení 

Mgr. Jindřiška Bláhová (KFV)
Československo a Hollywood – ekonomické 
a kulturní vztahy mezi Československem 
a americkým fi lmovým průmyslem; 1945–1968 

Mgr. Julie Černá (ÚŘLS)
Exemplum jako řečnický prostředek v římské 
literatuře. Dílo Valeria Maxima 

Mgr. Ivana Havlíková (ÚDU)
Významové roviny antického mýtu: Antická 
mytologická tématika v českém umění 30. let 
20. století 
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Mgr. Hana Králová (ÚSD)
Rakouští diplomaté. Proměna diplomatického 
sboru Rakouska a Rakouska-Uherska v letech 
1815–1918 

Mgr. David Lužický (ÚKAR)
Mince tetrarchů (v numismatické sbírce 
University Karlovy) 

Mgr. Tereza Machová (ÚHV)
Italská a francouzská opera v kontextu české 
národní opery (s přihlédnutím k dílům
G. Verdiho a Ch. Gounoda) 

Mgr. Jiří Petrášek (KPVHAS) Protihusitské polemiky Mikuláše z Javora 

Mgr. Karolína Schindlerová (ÚSD)
Habsburkové a slezská knížata. Postavení 
vládců slezských knížectví v rámci habsburské 
monarchie a Svaté říše římské v 17.–18. století. 

Adriana Šmejkalová, DiS. (ÚDU)
Obecné principy zobrazování snů ve vizuální 
kultuře

Mgr. Pavla Toráčová (ÚFAR) Ontologie sociální reality Johna Searla 

Mgr. Kristýna Urbanová (ÚKAR)
Oděv a textilní produkce v českých zemích 
v době římské a v době stěhování národů 

Mgr. Ondřej Zátka (ÚALK)
České vydání středoanglického rytířského 
románu Sir Perceval of Galles 

Interní granty UK FF prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (ÚČLLV)
Možnosti nové refl exe literatury českého 
socialistického realismu

Jan Ciglbauer (ÚHV)
Pramenný výzkum k pozdně středověké vrstvě 
nových gregoriánských kompozic se vztahem 
k českým zemím

Mgr. Zuzana Čengerová (ÚRS)
Romské lexikum ve vybraných evropských 
jazycích – ověření nových metod 
sociolingvistického výzkumu

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (ÚSVS)
Společenská refl exe významných politických, 
etnických a kulturních změn v oblasti bývalé 
Jugoslávie

Mgr. Zbyšek Stodůlka (ÚČD)

Nacionalizace, transnacionalizace, evropeizace: 
pátrání po identitách ve střední Evropě
1848–1938/39. Letní česko-německý seminář 
Ústavu českých dějin FF UK a Fachbereich 
Geschichte Universität Konstanz.

Mgr. David Studenovský (FÚ)
Krátké vokály v řeči studentů gymnázií v různých 
regionech Čech a Moravy



Program Řešitel Název

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (ÚSVS)
Jazyky a literatury slovanského areálu: hledání 
identity (Konference mladých slavistů IV)

Mgr. Vít Šisler (ÚISK)
Nová média a utváření muslimské identity 
v Evropě a na Blízkém východě

Lucie Šmahelová (ÚPRAV)
Počátky turkického kaganátu. Zpracování 
výsledků československo-mongolské expedice
z r. 1958 a pozůstalosti dr. L. Jisla

PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. (ÚČLLV) Rozpravy s básníky 90. let

PhDr. Václav Vaněk, CSc. (ÚČLLV) Antologie české romantické literatury I – Poezie

Iva Zvěřinová (SOC) Vliv vnímání rizik na proenvironmentální chování

Mezinárodní visegrádský fond prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. (EST)
Estetika: 	 e Central European Journal of 
Aesthetics

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. (KFV)
Visegrad Cinema: Points of Contact from the 
New Waves to the present

doc. PhDr. Rudolf Chmel, CSc. (ÚSVS)
Bachelor ’s Degree Program in the Visegrad 
Studies (Central European Studies)

MK ČR / Knihovna 21. století Mgr. Eva Březinová (Knihovna FF)
Restaurování historického knižního fondu 
Filozofi cké fakulty UK v Praze

MK ČR / Podpora tradiční lidové kultury PhDr. Miloš Tomandl (ETNO)
Tradiční lidová architektura: opera ethnologica 
archivalia

MK ČR / Vědecké granty Mgr. Blanka Vorlíčková (ÚISK)
Informační systémy zpřístupňující knihovní celky 
osobnostní kultury jako součást národního 
kulturního dědictví

MK ČR / VISK2 Mgr. Jan Pokorný, Ph.D. (ÚISK)
Rozvoj portálu Elektronických studijních textů 
z oboru informační vědy a knihovnictví

MK ČR / VISK5 Mgr. Eva Březinová (Knihovna FF) Retrospektivní konverze fondu knihovny FFUK

MŠMT ČR / Centra základního výzkumu prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (ÚČLLV)

Lexikon české avantgardy a paralelní 
projekty zabývající se výzkumem modernismu 
a avantgardních uměleckých směrů v prostoru 
českých zemí a Střední Evropy

doc. Ing. PhDr. Milan Znoj, CSc. (ÚPOL) Centrum globálních studií

MŠMT ČR / Informační infrastruktura výzkumu doc. PhDr. Ivan Klimeš (KFV)
Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu 
v oboru fi lmu

MŠMT ČR / Informační infrastruktura výzkumu PhDr. Jan Kalivoda (ÚŘLS)
Elektronická databáze ke studiu a výzkumu 
řeckých a latinských autorů starověku, středověku 
a raného novověku
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MŠMT ČR / Kontakt prof. PhDr. Eduard Kubů, Ph.D. (ÚHSD) Politické, hospodářské a kulturní vzorce…

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (ÚSVS) Mezi středozemím a Střední Evropou

MŠMT ČR / Program na podporu vzdělávání 
v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy

PhDr. Jan Červenka, Ph.D. (ÚJCA)
Sociolingvistický výzkum situace romštiny na 
území ČR

MŠMT ČR / Rozvojové projekty prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (ÚTRL)
Příprava CŽV pro vysokoškolské učitele překladu 
a tlumočení

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (ÚTRL)
Vývoj kurzů CŽV pro státní správu – komunitní 
tlumočení ve styku s cizinci a menšinami

PhDr. Daniela Janáková, CSc. (Mediatéka)
Speciální letní výběrová praxe z anglického 
jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (ÚČLLV)
Elektronická knihovna české a světové literatury 
na www pro nevidomé studenty

Bc. Kateřina Mitasová (Zahraniční oddělení) Zapojení UK FF do mezinárodní spolupráce VŠ

Ing. Michal Marcolla, do 30. 9. / Ing. Jan 
Pospíchal, od 1. 10. (tajemník)

Rozvoj ICT na UK FF

Ing. Ilona Kellerová (CDV)
U3V na UK FF: Rozvoj a zkvalitnění vzdělávacích 
aktivit pro seniory

Mgr. & Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (Akreditační 
referát)

Další rozvoj akreditačního referátu UK FF

PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Proděkanka pro 
studium)

Zkvalitňování informačních služeb pro studenty 
a uchazeče o studium na FF UK

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (děkan) Efektivní zavádění ECTS na UK FF

Ing. Filip Malý (Grantový referát) Integrace neslyšících studentů UK FF do studia

Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (Oddělení vědy)
Podpora akademických pracovníků UK FF při 
přípravě habilitací a profesur

Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (Oddělení vědy)
Podpora talentovaných studentů a mladých 
akademických pracovníků UK FF

Bc. Kateřina Mitasová (Zahraniční oddělení)
Studentská mobilita v rámci různých typů 
výměny: mezivládní (KD), meziuniverzitní 
a mezifakultní dohody a free movers

Ing. Ilona Kellerová (CDV)
Modernizace infrastruktury a rozšíření programů 
Univerzity třetího věku na Univerzitě Karlově 
v Praze
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MŠMT ČR / Výzkumné záměry prof. PhDr. Zdeněk Beneš, DrSc. (ÚČD)
České země uprostřed Evropy v minulosti 
a dnes

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (ÚČNK) Český národní korpus a korpusy dalších jazyků

prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. (ÚFAR)
Základy moderního světa v zrcadle literatury 
a fi losofi e

doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. (ÚLUG) Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (ČEgÚ) Výzkum civilizace starého Egypta

MZV ČR / Dotace pro NNO v oblasti zahraniční 
politiky a mezinárodních vztahů

Mgr. & Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (děkanát)
Politický portrét Jánose Esterházyho – jeho role 
obhájce maďarské menšiny

Nadace Dilia Mgr. Jan Petružela (KDV) Setkání s Bruno Schultzem 

Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada

PhDr. Jovanka Šotolová (ÚTRL)
� e contribution of literary translation
to intercultural understanding: developing 
a model for reciprocal exchange

Příloha č. 9

Interní granty UK FF udělené v roce 2008

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (ÚČLLV) Možnosti nové refl exe literatury českého socialistického realismu

Jan Ciglbauer (ÚHV)
Pramenný výzkum k pozdně středověké vrstvě nových gregoriánských kompozic se vztahem k českým 
zemím

Mgr. Zuzana Čengerová (ÚRS) Romské lexikum ve vybraných evropských jazycích – ověření nových metod sociolingvistického výzkumu

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (ÚSVS) Společenská refl exe významných politických, etnických a kulturních změn v oblasti bývalé Jugoslávie

Mgr. Zbyšek Stodůlka (ÚČD) Nacionalizace, transnacionalizace, evropeizace: pátrání po identitách ve střední Evropě 1848–1938/39

Mgr. David Studenovský (FÚ) Krátké vokály v řeči studentů gymnázií v různých regionech Čech a Moravy

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (ÚSVS) Jazyky a literatury slovanského areálu: hledání identity (Konference mladých slavistů IV)

Mgr. Vít Šisler (ÚISK) Nová média a utváření muslimské identity v Evropě a na Blízkém východě

Mgr. Lucie Šmahelová (ÚPRAV)
Počátky turkického kaganátu: Zpracování výsledků československo-mongolské expedice z r. 1958
a pozůstalosti dr. L. Jisla
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PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. (ÚČLLV) Rozpravy s básníky 90. let

PhDr. Václav Vaněk, CSc. (ÚČLLV) Antologie české romantické literatury I. – Poezie

Iva Zvěřinová (SOC) Vliv vnímání rizik na proenvironmentální chování


	vyrocka_obalka_02
	vyrocka_ffuk_2008_kor3_via_07

