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Úvodní slovo

Rok 2009 byl pro Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze přes 
všechny problémy rokem úspěšným a zároveň významným hned v ně-
kolika oblastech. Předně došlo k jisté fi nanční stabilizaci fakulty, a to 
jednak díky úpravě koefi cientů náročnosti na půdě univerzity, jejichž 
vnitřní restrukturace byla nasměrována k podpoře humanitních obo-
rů, jednak díky mimořádným zdrojům z ministerstva vnitra, jakož 
i v důsledku příznivého fi nančního posouzení kvality našich výzkum-
ných záměrů.

Na úrovni vedení fakulty byla pro budoucnost zásadní listopadová 
nominace děkana na další čtyřleté období. Stávající vedení fakulty zís-
kalo důvěru akademického senátu fakulty. Přes jisté problémy a pro-
dlevu se podařilo obsadit pozici tajemníka, což je rovněž významný 
předpoklad pro další zkvalitnění práce fakulty.

V oblasti studia jsme se v roce 2009 potýkali s novou situací plně 
strukturovaného studia u všech otevíraných oborů (s výjimkou psycho-
logie); pro budoucnost to ovšem představuje spíše soubor problémů, 
pokud budeme chtít na fakultě zachovat dosavadní vysokou úroveň 
vzdělání. Filozofi cká fakulta také realizovala nový model přijímacího 
řízení, který se plně osvědčil, a bude tedy do budoucna využíván v širší 
míře; zájem o něj projevily i další fakulty UK.

Filozofi cká fakulta UK v roce 2009 nadále aktivně vystupovala vůči 
připravovaným reformám v oblasti terciárního vzdělávání i výzkumu 
a vývoje, a to nejen z pozice svého vedení, ale v koordinaci s dalšími 
akademickými orgány. Vzhledem k tomu, že žádná z těchto reforem 
není ve svých důsledcích zdaleka dokončena, jde o stále probíhající 
proces. Zejména reforma výzkumu a vývoje bude v souvislosti s po-
stupnou změnou ve fi nancování výzkumných záměrů a jejich ukonče-
ním v roce 2011 pro budoucnost celé naší fakulty zásadní. Také proto 
jsme v roce 2009 zahájili diskusi o tzv. vnitřních výzkumných zámě-
rech a v listopadu se sešlo na šedesát anotací těchto projektů, které 
povedou k jejich dalšímu upřesňování a posuzování. Podpora výstupů 
vědecké činnosti se odráží i v rozšíření fakultních edičních řad, jakož 
i v systematické podpoře fakultních časopisů.

V mezinárodním měřítku bylo pro fakultu klíčovou událostí setkání 
děkanů dvaceti evropských fi lozofi ckých fakult pod hlavičkou inicia-
tivy Prague Network v květnu 2009 v Praze a Kutné Hoře. Vznikla 
zde mimo jiné celoevropská deklarace varující před degradací huma-
nitních věd. Do veřejného povědomí se zapsala fakulta výrazně již 
na počátku roku 2009 díky ohlédnutí za činem Jana Palacha v roce 
1969 a poté v podzimních měsících, kdy byl v rámci připomenutí lis-

topadových událostí roku 1989 z iniciativy naší fakulty udělen čestný 
doktorát Univerzity Karlovy v Praze polskému intelektuálovi Adamu 
Michnikovi. Komunikace fakulty směrem k veřejnosti byla v roce 2009 
zkvalitněna spuštěním nových internetových stránek. Pro vnitřní ži-
vot fakulty je naopak důležitou zprávou dokončení stavby centrální 
knihovny na přelomu roku 2009/2010.

Při ohlédnutí za rokem 2009 chci především poděkovat všem, kteří 
stáli za ohromným pedagogickým i vědeckým výkonem naší alma ma-
ter, stejně jako těm, kteří se uprostřed všech změn starají o praktický 
chod fakulty. Chci poděkovat všem kolegům z kolegia děkana, akade-
mickému senátu i vědecké radě, neboť spolupráce s nimi byla vždy 
konstruktivní a já věřím, že byla pro fakultu přínosná. Ani v dalších 
letech nás nečekají jednoduché výzvy. Doufám však, že s podobným 
nasazením a invencí nás všech se naší fakultě podaří proplout bouřli-
vými vodami roku 2010 se ctí.

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

Úvodem
Oblast studijních záležitostí je zajišťována studijním oddělením děka-
nátu Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy (dále FF UK) v součinnosti 
s akreditačním referátem, oddělením vědy, zahraničním oddělením 
a Centrem dalšího vzdělávání FF UK. Ve funkci vedoucí studijního 
oddělení působila do 31. července 2009 Mgr. Vlasta Ransdorfová, od 
1. srpna 2009 vede oddělení Dana Budková.

Centrum dalšího vzdělávání FF UK (dále CDV) organizuje ve spoluprá-
ci s jednotlivými základními součástmi vzdělávací programy v rámci 
celoživotního vzdělávání (dále CŽV) a Univerzity třetího věku (dále 
U3V). V uplynulém roce byl připraven Řád celoživotního vzdělávání 
na FF UK v Praze, který bude projednán a vejde v platnost v roce 2010. 
Činnost CDV je rozsáhlá a je nedílnou součástí aktivit moderní vysoké 
školy univerzitního typu (podrobněji v části 4).

Studijní oddělení se věnuje uchazečům, studentům, spolupracuje 
s vyučujícími, představiteli základních součástí a ve své práci se setká-
vá s velkou pestrostí problémů. Pro jeho efektivní fungování je proto 
důležitá provázanost činností související s vnitřní strukturovaností 
pracoviště. Už v průběhu roku 2008 začaly fungovat následující refe-
ráty studijního oddělení, jejichž činnost byla v roce 2009 specifi kována 
a zejména stabilizována:

– Referát přijímacího řízení – zajišťuje přijímací řízení do bakalář-
ských, magisterských i doktorských studijních programů/oborů, ko-
munikuje s uchazeči, garanty přijímacího řízení na katedrách a ústa-
vech, s akreditačním referátem, laboratoří výpočetní techniky a referá-
tem studijního informačního systému a také s pracovníky studijního 
oddělení rektorátu UK (dále RUK). V referátu přijímacího řízení došlo 
k personální výměně, od 13. července 2009 zde nově působí Bc. Kateři-
na Hoření a od 1. září 2009 Simona Zvelebilová.

– Studijní referát – věnuje se studijním záležitostem studentů od 
zápisu ke studiu až po ukončení studia a zabývá se rovněž rozsáh-
lou agendou studentských žádostí. Komunikuje jak se studenty, tak se 
základními součástmi. Znalost všech studijních předpisů i studijních 
plánů je nezbytným předpokladem této činnosti. Její součástí je i po-
platková agenda. Personálně se tento referát v průběhu roku 2009 
stabilizoval (9 referentek).

– Referát studijního informačního systému – má na starosti elektro-
nizaci studijní agendy na FF UK. Spravuje, udržuje a kontroluje data-
bázi studentů a předmětů, parametry programů a související moduly 
i webové aplikace. Aktualizuje webové stránky studijního oddělení 

FF UK. V dlouhodobém výhledu se počítá s každodenním využíváním 
studijního informačního systému (dále SIS) ve všech oblastech týkají-
cích se činností fakulty. Personálně je referát stabilizovaný (2 odborné 
referentky).

Studijní oddělení úzce spolupracuje se studijní komisí (předseda 
doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.). Dále začala pracovat odborně zamě-
řená pracovní skupina pro přijímací řízení (testy obecných studijních 
předpokladů, obecná metodologická pravidla vytváření oborových testů, 
analýza přijímacích zkoušek) pod vedením RNDr. Petra Boschka, CSc., 
a skupina zaměřená na modifi kace přijímacích zkoušek a studia stu-
dentů se speciálními vzdělávacími potřebami, jejímž vedoucím je 
PhDr. Václav Mertin. Bez odborné přípravy a relevantního zpracování 
přijímacích zkoušek se fakulta nemůže obejít. Potřebná je také syste-
matická práce se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, jež 
probíhá v souladu s Opatřením rektora č. 25/2008 (Minimální standar-
dy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními 
potřebami na Univerzitě Karlově) a s decentralizovaným rozvojovým pro-
jektem pro rok 2009 (Podpora a poradenství znevýhodněným studentům 
na UK FF). Tento projekt se zaměřuje na prohloubení podpory ve dvou 
základních směrech – při modifi kaci přijímacího řízení a průběhu stu-
dia (individuální studijní plány) a v rámci poradenství (Psychologická 
poradna pro vysokoškoláky při katedře psychologie FF UK) – a formu-
luje požadavky na další rozvoj poradenství sociálního a personálního.

V samém závěru roku 2009 byla z iniciativy MŠMT a RUK prove-
dena kontrola studijních materiálů studentů, kteří studium na FF UK 
v Praze ukončili v letech 2000–2009 a jejichž doba studia se lišila od 
standardní doby studia určené studijními plány akreditovaných ma-
gisterských, později bakalářských a navazujících magisterských stu-
dijních oborů. Kontrola probíhala ve dvou fázích, první se týkala 122 
studijních materiálů a byla provedena pracovníky RUK, druhá byla 
realizována pracovní skupinou FF UK pod vedením děkana a vztaho-
vala se k 93 studijním materiálům. Kontrola nezjistila žádné závaž-
né pochybení, objevilo se pouze několik administrativních nedostat-
ků, které však nesouvisely s porušením platných studijních pravidel 
a předpisů.

1. Přijímací řízení

1.1.  Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů

Přijímací řízení na FF UK v roce 2009 vycházelo ze skutečnosti struk-
turovaného studia (výjimkou bylo jen magisterské studium oboru 
psychologie). Přijímací zkoušky se tedy týkaly bakalářských a nava-
zujících magisterských studijních programů/oborů a magisterského 
studia oboru psychologie. FF UK svým uchazečům znovu nabídla 
volnou kombinovatelnost oborů ve dvouoborovém studiu. Volba dvou 
oborů studia není omezována pevně vypsanými studijními kombina-
cemi, uchazeč si volí určité kombinace podle svého zájmu a zaměření, 



Výroční zpráva 2009

což je ovšem spojeno se zvýšenými organizačními nároky na průběh 
přijímacího řízení.

Ve shodě s podmínkami přijímacího řízení bylo modifi kováno přijí-
mací řízení pro šestnáct uchazečů s ohledem na jejich specifi cké vzdě-
lávací potřeby. Tyto přijímací zkoušky proběhly zcela bez problémů 
a samotní uchazeči hodnotili tyto modifi kace jako vstřícný přístup 
FF UK k podpoře jejich studia. Pro akademický rok 2009/2010 se 
ke studiu v bakalářských studijních programech/oborech přihlásilo 
8 566 uchazečů, do magisterského nestrukturovaného studia se hlási-
lo 784 uchazečů a o navazující magisterské studium projevilo zájem 
1 548 jedinců. O studium na FF UK se ucházelo celkem 10 898 zájem-
ců (souhrnné informace v příloze).

Přijato pak bylo 2 969 uchazečů: z toho 2 209 do bakalářského stu-
dia, 74 do prezenční formy studia magisterského a konečně 686 do 
navazujících magisterských studijních programů/oborů (přehled o po-
čtech studentů přijatých na jednotlivé obory je uveden v Příloze č. 3).

Vzhledem k průběžnému udělování rozhodnutí o akreditaci a doda-
tečnému vypisování nově akreditovaných oborů vzrostla pro studijní 
oddělení i základní součásti náročnost přijímacího řízení, které se mu-
selo konat ve dvou termínech, a to jednak v červnovém řádném, jednak 
v zářijovém mimořádném.

Ve studiu bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském 
bylo podáno 495 žádostí o přezkum rozhodnutí děkana o nepřijetí. 
Konkrétně šlo o 374 žádosti v bakalářských studijních oborech a o 108 
žádostí v navazujícím magisterském, příp. magisterském studijním 
oboru. V případě dalších 13 uchazečů děkan žádosti vyhověl a původ-
ní rozhodnutí o nepřijetí zrušil. K rozhodnutí rektora UK byly po-
stoupeny 482 žádosti, rektor žádné z nich nevyhověl. Při projednávání 
průběhu přijímacího řízení na RUK byl oceněn vstřícný přístup naší 
fakulty k uchazečům se specifi ckými vzdělávacími potřebami i vynika-
jící organizační a administrativní příprava jak vlastního přijímacího 
řízení, tak podkladů pro přezkumné řízení předávaných na RUK.

Zkušenosti z průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 
2008/2009 potvrdily, že je třeba dále pokračovat ve zvyšování obsa-
hové kvality přijímacího řízení a rovněž zvážit úpravu jeho podmí-
nek. V roce 2009 tedy znovu proběhla analýza některých písemných 
zkoušek (testů) zaměřená na zjištění jejich psychometrických kvalit. 
V návaznosti na její výsledky se v dubnu 2009 uskutečnil seminář 
k problematice přijímacího řízení, konstrukce testů a modifi kace přijí-
macího řízení na FF UK, na který navazovala tradiční porada k organi-
zaci a průběhu přijímacího řízení.

V Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 bylo na 
základě dobré zkušenosti ponecháno stanovení bodové hranice pro roz-
hodnutí o tom, zda byla přijímací zkouška složena úspěšně, či nikoli. 
Minimální hranice pro přijetí byla stanovena na 50 bodů. V nezměněné 
podobě nadále platí, že u dvoukolových přijímacích zkoušek je to mini-
málně 25 bodů, které propouští uchazeče z prvního do druhého kola.

V roce 2009 byl testován nový model přijímacích zkoušek do baka-
lářského studia u jedenácti oborů – jde o odborníky příznivě hodnocený 

model přijímacích zkoušek, který se zaměřuje na testování obecných 
studijních předpokladů a testování oborových poznatků a motivace ke 
studiu konkrétního oboru. V přijímacím řízení pro nadcházející aka-
demický rok 2010/2011 bude u těchto oborů tento model opět využit.

Pro akademický rok 2009/2010 bylo tradičně realizováno vnit-
rofakultní přijímací řízení, určené stávajícím studentům FF UK. Do 
tohoto přijímacího řízení se pro zmíněný akademický rok přihlásilo 
112 uchazečů, z nich bylo 92 přijato. Počet uchazečů se ve srovnání 
s předchozími lety snižuje, což souvisí s menším počtem studentů stu-
dujících v magisterském pětiletém studiu. Přesto tato forma přijíma-
cího řízení má na FF UK své místo, refl ektuje šíři nabídky studijních 
oborů a možnost změny studia pro stávající studenty. Opatření děkana 
č. 3/2009 upravilo podmínky realizace vnitrofakultního přijímacího 
řízení pro akademický rok 2009/2010 a zavedlo administrativní po-
platek ve výši 350 Kč.

V zájmu propagace studia velkého množství oborů na naší fakul-
tě a s cílem věcně informovat o konkrétní podobě přijímacího řízení 
pro rok 2009/2010 se zástupci fakulty zúčastnili Informačního dne 
Univerzity Karlovy v Praze (21. 11. 2009). Na 9. leden 2010 byl pak 
připraven tradiční Den otevřených dveří FF UK. Uchazeči byli ve spolu-
práci s katedrami a ústavy seznámeni s informacemi o jednooborovém 
i dvouoborovém studiu různých oborů, odděleně pro bakalářské a na-
vazující magisterské studium. Dále FF UK využila nabídku Informačně 
poradenského centra UK a prezentovala přehled svých studijních pro-
gramů a oborů na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus ve 
dnech 26. a 27. ledna 2010 v Praze.

1.2.  Přijímací řízení do doktorských studijních oborů

Přijímací řízení do doktorských studijních programů/oborů pro aka-
demický rok 2009/2010 bylo organizováno referátem přijímacího říze-
ní, studenti tohoto typu studia jsou v gesci oddělení vědy.

Do doktorského studia se pro akademický rok 2009/2010 přihlásilo 
celkem 407 zájemců. Bylo přijato 297 uchazečů do různých akredito-
vaných studijních oborů, z toho se do 1. ročníku zapsalo 267 dokto-
randů. V doktorském studiu bylo podáno patnáct žádostí o přezkum 
rozhodnutí děkana o nepřijetí. K rozhodnutí rektora UK byly postou-
peny všechny žádosti, rektor nevyhověl žádné z nich.

V přípravě Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro aka-
demický rok 2010/2011 byly ve srovnání s předchozími lety (v návaz-
nosti na Opatření děkana č. 20/2008) provedeny změny. Podmínky 
pro doktorské studium věcně směřují k transparentnosti přijímacího 
řízení a kladou důraz na jeho odbornou náročnost. V souvislosti s na-
růstajícím počtem studentů v doktorských studijních programech a ve 
smyslu požadavku zachování a rozvíjení jejich kvality bylo přistoupe-
no k omezení předpokládaného počtu přijatých uchazečů.
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2. Průběh studia

V souladu s řadou proměn organizace i charakteru studia na FF UK 
a následnou potřebou sladit zákonné studijní předpisy, tj. Studijní 
a zkušební řád UK, Pravidla pro organizaci studia FF UK a další souvi-
sející předpisy, bylo v průběhu roku 2009 nutné připravovat dílčí úpra-
vy studijních pravidel a předpisů. Zatímco některé z nich už vstoupily 
v platnost (upřesnění způsobů k získání úplné způsobilosti pro výkon 
profese učitele, pravidla pro zadávání diplomových a bakalářských 
prací – Opatření děkana č. 1/2009, pravidla při udělování účelových 
stipendií), jiné se ještě dokončují (zejména jde o Pravidla pro organiza-
ci studia na FF UK, názvy studijních programů a jejich akreditace pro 
dvouoborové studium, postup udělování účelových stipendií).

V průběhu roku 2009 byla hlouběji rozvíjena mezifakultní spoluprá-
ce v rámci Univerzity Karlovy. Jednalo se o pokračující spolupráci s Pří-
rodovědeckou fakultou (tradičně realizované dvouoborové bakalářské 
studium Demografi e a Sociologie, podíl na pedagogicko-psychologické 
přípravě pro úplnou učitelskou způsobilost, nově připravený bakalář-
ský studijní obor Geografi e se zaměřením na vzdělávání v kombinaci 
s Anglistikou a amerikanistikou nebo Hispanistikou), dále byla uza-
vřena smlouva s Husitskou teologickou fakultou UK (realizace baka-
lářského studijního oboru Pravoslavná teologie v kombinaci s oborem 
Východoevropská studia, bakalářského studijního oboru Pravoslavná 
teologie v kombinaci s oborem Jihovýchodoevropská studia a bakalář-
ského studijního oboru Pravoslavná teologie v kombinaci s oborem 
Novořečtina – vždy v rámci studijního programu Teologie) a smlouva 
s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (realizace studijního oboru 
Tělesná výchova v kombinaci s Českým jazykem a literaturou v rámci 
studijního programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů).

2.1.  Zápis do studia

Zápis do studia probíhal v předem určených termínech a průběžně 
v úředních hodinách referentek studijního referátu. Zápis pro stu-
denty 1. ročníků byl výrazně zjednodušen s ohledem na požadovanou 
a Erudiem přislíbenou specifi kaci SIS související se zobrazením studij-
ního plánu, podle kterého bude student naplňovat požadavky studia 
bakalářských a navazujících magisterských oborů. Začalo se pracovat 
na možnosti elektronického zápisu studentů do dalších ročníků.

Do 1. ročníku bakalářských a magisterských studijních oborů bylo 
zapsáno 2 298 studentů, z toho 1 728 do bakalářského studia – 1 631 
v prezenční a 97 v kombinované formě studia; 570 do navazujícího 
magisterského nebo magisterského studia – 465 v prezenční a 105 
v kombinované formě studia (viz Příloha č. 3). K 31. říjnu 2009 stu-
dovalo na FF UK 7 414 studentů (viz Příloha č. 4). Tabulka v příloze 
informuje o počtu studentů podle jednotlivých studijních programů.

2.2. Studijní program Učitelství pro střední školy

V průběhu roku 2009 byl modul studijního programu Učitelství pro 
střední školy, který lze zařadit do jakéhokoli studijního plánu navazu-
jícího magisterského oboru se zaměřením na učitelství, využit v něko-
lika studijních plánech. Platnou akreditaci učitelského zaměření má 
obor Pedagogika (ve studijním programu Pedagogika), akreditační ří-
zení úspěšně proběhlo pro obory Český jazyk a literatura, Čeština jako 
cizí jazyk (oba obory lze studovat pouze jednooborově) a dále pro La-
tinský jazyk a literaturu (dvouoborové studium). V pokročilé fázi akre-
ditačního postupu je studijní obor Anglistika a amerikanistika (jedno-
oborové i dvouoborové studium). Podle sdělení oborových garantů se 
připravují takto zaměřené programy v oborech Psychologie, Historie, 
Germanistika a Rusistika. V nabídce oborů v rámci studijního progra-
mu Učitelství pro střední školy má FF UK ještě rozhodně rezervy.

Jako alternativu pro úplnou učitelskou způsobilost nabízí Filozofi c-
ká fakulta akreditované vzdělávací programy CŽV (Učitelství pro SŠ 
a Učitelství společenskovědních a ekonomických předmětů pro SŠ), 
které umožňují všem studentům/absolventům naší fakulty učitelskou 
kvalifi kaci získat.

V průběhu roku 2009 byly podepsány další smlouvy se základní-
mi a středními školami, ve kterých probíhá praxe studentů studijní-
ho programu Učitelství pro SŠ a uvedených vzdělávacích programů 
v rámci CŽV.

V rámci mezifakultní spolupráce na UK pokračuje kooperace Filo-
zofi cké fakulty s Přírodovědeckou fakultou při realizaci pedagogické 
a psychologické přípravy pro učitelskou způsobilost v různých uči-
telských oborech realizovaných na Přírodovědecké fakultě. Díky této 
spolupráci je bezproblémově naplňována smlouva mezi zmíněnými 
fakultami.

2.3.  Stipendia

Stipendia za vynikající studijní výsledky

Podle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filo-
zofi cké fakultě byla v prosinci 2009 přiznána a vyplacena stipendia za 
vynikající studijní výsledky za předchozí akademický rok celkem 382 
studentům v celkové částce 4 966 000 Kč (tj. každému studentovi byla 
vyplacena částka 13 000 Kč).

Účelová stipendia

Za rok 2009 stipendijní komise projednala celkem 92 žádostí o účelo-
vé stipendium ze stipendijního fondu. Z toho doporučila ke schválení 
děkanovi 86 žádostí. Vyplaceno pak bylo celkem 708 630 Kč (z toho 
547 430 Kč za studijní pobyty a 161 200 Kč v podobě příspěvků na 
konference a obdobné aktivity studentů).
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Stipendia byla vyplacena v této struktuře:

Celkem rozděleno 14 307 000 Kč
Účelová stipendia celkem 9 227 000 Kč
 v tom: – SPS 1 340 000 Kč
  – prospěchová 4 849 000 Kč
  – studijní pobyt + Erasmus 3 038 000 Kč
Studentům doktorských studijních programů 4 994 000 Kč
Za vynikající studijní výsledky § 91/2a 66 000 Kč
Za vynikající výsledky přispívající k prohloubení
znalostí § 91/2b 20 000 Kč

2.4.  Poplatky

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

Podle Opatření děkana č. 6/2009 byla stanovena pro akademický 
rok 2009/2010 tato pravidla:
– Poplatek 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-amerikanis-
tika, Čeština v komunikaci neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví 
a Učitelství pro střední školy ve výši 2 400 Kč a pro ostatní studijní 
programy 2 000 Kč.
– Poplatek „za studijní program v cizím jazyce“ pro bakalářské a ma-
gisterské studijní programy ve výši 110 000 Kč za rok a pro doktorské 
studijní programy 70 000 Kč za rok.
– Poplatek „za přijímací řízení“ pro akademický rok 2010/2011 činí 
580 Kč za přihlášku ke studiu (pro obory jednooborové nebo dvou-
oborové) a 300 Kč za přihlášku ke studiu pro studijní obory povinně 
dvouoborové.

V roce 2009 vznikla povinnost hradit poplatek za „další“ nebo „delší“ 
studium 2 209 studentům FF UK v Praze.

2.5.  Ceny udělené studentům a absolventům v roce 2009

Bolzanova cena
PhDr. Tomáš Klír, Ph.D., doktorské studium, studijní program
 Historické vědy, obor Pravěká a středověká archeologie

Cena Jana Palacha (fakultní cena)
Mgr. Martina Vaníková, doktorské studium, studijní program
 Filologie, obor Klasická fi lologie

Cena Nadace profesora Matějčka (fakultní cena, uděluje katedra 
psychologie)
 1. místo: Mgr. Anna Klapetek
 2. místo: Mgr. Ivana Smítková
 3. místo: Mgr. Anna Sedláčková

2.6.  Závěr bakalářského a magisterského studia

V uplynulém roce plynule pokračovalo vydávání dodatku k vysoko-
školskému diplomu (zahrnuje oborový profi l studenta, přehled atesta-
cí za celou dobu studia, výsledky státní závěrečné zkoušky).

V roce 2009 absolvovalo studium na FF UK v Praze celkem 1 046 
studentů – z toho bylo 375 absolventů bakalářských studijních oborů, 
515 magisterských a 156 navazujících magisterských studijních obo-
rů. (Do těchto počtů nejsou zahrnuti studenti krátkodobých studijních 
pobytů.) Podrobný rozpis je uveden v Příloze č. 5.

2.7.  Rigorózní řízení

V roce 2009 byl v rámci depurace studijních předpisů upravován 
a v průběhu roku postupně projednáván Rigorózní řád FF UK. V plat-
nost vstoupí začátkem roku 2010.

V roce 2009 v souladu s platnými akreditacemi získalo titul 
PhDr. celkem 159 absolventů magisterských studijních oborů – z toho 
28 absolventům byl tento titul udělen na základě uznání státní dok-
torské zkoušky jako ústní části zkoušky rigorózní a jejich disertační 
práce jako práce rigorózní. K 31. prosinci 2009 bylo přihlášeno k rigo-
róznímu řízení 259 zájemců.

2.8.  Uznání zahraničního studia

Uznávání zahraničního studia je agenda, která se jednoznačně rozrůs-
tá. Ve srovnání s předchozím rokem přibylo téměř 50 žadatelů. V roce 
2009 podalo žádost o uznání zahraničního studia 171 žadatelů, z toho 
85 bylo vyhověno a získali tak rozhodnutí o uznání zahraničního vy-
sokoškolského vzdělání. Uvedené rozhodnutí obdrželi čeští studenti 
studující bakalářský studijní program Informační studia a knihov-
nictví v Irsku (bylo vyhověno všem 18 žadatelům) a dále nejčastěji 
žadatelé z Ruska a Ukrajiny. Žádosti o uznání se týkaly oborů Anglisti-
ka-amerikanistika, Čeština pro cizince, Kulturologie, Ruština, Sociální 
práce, Psychologie, Překladatelství a tlumočnictví a Východoevropská 
a slavistická studia.
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3. Studijní informační systém

Na začátku roku 2009 řešil referát SIS nesrovnalosti v počtech kreditů, 
které vznikly v souvislosti s přechodem na elektronické studijní plány. 
Ve spolupráci se studijním referátem bylo připraveno tzv. kreditní vy-
rovnání, kdy měli studenti možnost si chybějící počty kreditů (oproti 
studijním plánům) nechat doplnit.

Referát SIS začal počátkem roku také postupně pracovat na přípra-
vě elektronických rozvrhů. Základním předpokladem k tomuto kroku 
bylo opravit a vyčistit údaje v databázi předmětů u jednotlivých zá-
kladních součástí. Základní součásti FF UK byly vyzvány k doplnění 
a úpravě předmětů v databázi. Po této úpravě se počet reálně vyu-
čovaných předmětů v databázi snížil. Vzniklo tak zhruba 8 000 roz-
vrhových lístků, což je ale pro přípravu rozvrhu stále vysoký počet. 
Nicméně se postupně začalo s testováním elektronických rozvrhů pro 
skupinu předmětů Jazykového centra.

V prvním čtvrtletí 2009 se stala pro referát SIS podstatnou náplní 
práce příprava Seznamu přednášek neboli Karolinky. Šlo o zcela novou 
aktivitu, kterou dříve zabezpečovalo ediční oddělení. Přípravě Karolin-
ky a jejímu přepisování do programovacího jazyka CML byla věnována 
velká pozornost a také většina času. V létě pak referát SIS pokračoval 
za spolupráce zástupců jednotlivých ústavů a kateder v aktualizaci 
a úpravách údajů. Vzhledem k obsáhlosti letošního Seznamu předná-
šek vznikla pro akademický rok 2009/2010 pouze jeho elektronická 
verze, jejíž výhodou je, že zahrnuje rozšířené informace o studijních 
plánech oborů i jejich realizaci pro všechny úseky studia.

Podíl referátu SIS na přijímacím řízení tento rok opět spočíval 
v konfi guraci webových modulů a zveřejnění celkových výsledků. Re-
ferát rovněž připravil a dále testoval elektronickou evidenci stipendií 
v programu Student.

V roce 2009 bylo po přípravách a testování rozšířeno využití pro-
gramu Student i na elektronickou evidenci posluchačů Centra dalšího 
vzdělávání a začalo se s elektronickou evidencí kurzů centra pomocí 
webových aplikací.

Referát SIS byl osloven také ohledně testování a přípravy na zapoje-
ní do projektu odhalování plagiátů seminárních prací – Odevzdej.cz.

Mimo výše uvedené činnosti se referát neustále zabýval implemen-
tací elektronických studijních plánů kreditního studia, které je nutné 
neustále průběžně kontrolovat. V souvislosti s tím a vzhledem k no-
vým úpravám elektronického systému se referát SIS za spolupráce jed-
notlivých ústavů a kateder snažil i o zpětné doplnění kreditů k jednot-
livým předmětům. Koncem roku začal referát s přípravou kreditních 
studijních plánů i pro studenty doktorského studia. Ty by měly být 
implementovány do systému od akademického roku 2010/2011.

Vzhledem ke změnám bylo třeba zaktualizovat předpisy upravující 
činnost SIS. Akademického roku 2009/2010 se týkala dvě opatření 
děkana:
– Opatření č. 14/2009 – k elektronickému zápisu oborových předmětů 
a předmětů společného základu v akademickém roce 2009/2010;

– Opatření č. 15/2009 – k elektronickému zapisování výsledků atestací 
(forem kontroly studia předmětu) v akademickém roce 2009/2010.

Stejně jako v předchozích letech provázelo rok 2009 soustavné čištění 
dat a odstraňování kolizí, které se průběžně objevují po centralizaci 
z roku 2007. Nadále také pokračuje tisk úplných dodatků k diplomu, 
pro jejich potřebu je třeba řádně doplňovat údaje o předmětech a je-
jich plnění v programu Tajemník.

4. Celoživotní vzdělávání (CŽV)

4.1.  Vzdělávací programy CŽV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo v roce 2009 
fakultě akreditaci k provádění těchto vzdělávacích programů:

Kurz pro metodiky prevence na školách, Učitelství pro střední školy, Uči-
telství pro střední školy – společenské a ekonomické vědy, Zvládání konfl iktů 
a výchovných problémů, prevence násilí ve škole (připravila Katedra psy-
chologie), Archeologie pravěku a středověku (připravil Ústav pro pravěk 
a ranou dobu dějinnou), Trendy současného historického výzkumu pro 
učitele ZŠ/SŠ (připravil Ústav českých dějin), Evropské divadlo napříč 
staletími, kurz pro pedagogy humanitních oborů SŠ (připravila Katedra 
divadelní vědy).

V letním semestru 2008/2009 a v zimním semestru 2009/2010 bylo 
realizováno celkem 29 vzdělávacích programů, do nichž se zapsalo 
728 posluchačů. Mimo prostory fakulty proběhly další vzdělávací akce 
– Kurz pro metodiky prevence na školách (pro PC Uherský Brod, 33 
posluchačů), cyklus přednášek na téma Extremismus a jeho projevy 
v současné společnosti (pro Ministerstvo obrany ČR, 21 přednášek), 
dále pak několik vzdělávacích programů pro odborné pracovníky peni-
tenciární praxe (pro Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR na zákla-
dě dlouhodobé smluvní spolupráce mezi FF UK a tímto institutem).

4.2.  Univerzita třetího věku (U3V)

V akademickém roce 2008/2009 se zúčastnilo studia v rámci U3V 
1 254 posluchačů ve 23 kurzech. Studium ukončili odevzdáním závě-
rečné práce nebo složením testu 234 posluchači. Na slavnostním shro-
máždění ve Velké aule Karolina jim byla dne 11. června 2009 předána 
osvědčení o absolvování U3V z příslušného oboru a kurzu.

V akademickém roce 2009/2010 se ke studiu řádně zapsalo celkem 
1 526 posluchačů. Počet návštěvníků kurzů byl ve skutečnosti ovšem 
vyšší (2 691), neboť většina z nich si zapisuje kurzů více. Do výuky 
v rámci U3V se zapojilo dvacet kateder a ústavů, které připravily 27 
kurzů. Kurzy U3V jsou koncipovány jako dvou a čtyřsemestrální, tvoří 
je cyklus přednášek tematicky zaměřených podle oborů akreditova-
ných v rámci studijních programů (jednotlivé kurzy navštěvuje 50 až 
220 posluchačů). Nově byly realizovány specializované nadstavbové 
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semináře pro absolventy kurzu Psychologie pro život. Věkové složení 
posluchačů U3V se pohybuje od 55 do 90 let.

Kurzy pro posluchače U3V jsou realizovány v oborech:
Archivnictví a pomocné vědy historické, Český jazyk, Dějiny umění, 

Divadelní věda, Egyptologie, Estetika, Etnologie, Filmová věda, Historie, 
Hudební věda, Informační studia a knihovnictví, Klasická archeologie, 
Pravěká a raně středověká archeologie, Překladatelství, Pedagogika, 
Politologie, Psychologie, Sociologie a souborný kurz zahrnující před-
nášky z indologie, japonských studií, koreanistiky a mongolistiky.

4.3.  Jiné aktivity Centra dalšího vzdělávání

V rámci rozvojového programu MŠMT Program na podporu rozvoje 
a činnosti U3V a dalších forem celoživotního učení pro seniory při-
pravilo centrum projekt Univerzita třetího věku na FF UK – Podpora 
vzdělávání seniorů. Jeho hlavním cílem bylo reagovat na aktuální po-
třebu rozvoje dalších forem studia – konkrétně na rozšíření vzděláva-
cích aktivit pro seniory formou zkvalitnění nabídky vzdělávacích akcí 
po stránce koncepční a metodické, dále zabezpečit kvalitní a vhodné 
zázemí pro vzdělávání seniorů, poskytovat poradenskou a administra-
tivně-organizační pomoc při studiu formou konzultací a zapojit se-
niorské posluchače do realizace U3V založením a podporou činnosti 
Klubu absolventů a posluchačů U3V pod vedením garanta U3V za 
Filozofi ckou fakultu UK.

Filozofi cká fakulta je řádným členem Asociace Univerzit třetího 
věku a aktivně se podílí na její činnosti. V roce 2009 se zapojila do 
projektu Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v České republice, 
kterého se účastní dalších devatenáct vysokých škol.

Tento projekt byl zaměřen zejména na vytvoření nové struktury 
vzdělávacích aktivit pro seniory. V této souvislosti CDV připravilo ve 
spolupráci s vybranými katedrami a ústavy nové kurzy, resp. semináře 
z oboru Psychologie (Sociálně psychologické dovednosti pro seniory) a His-
torie (Občanská genealogie). Projekt se zaměřil také na zajištění a pod-
poru servisu a asistenční služby ve studovně pro posluchače U3V 
a podporu personálního, materiálního a technického zabezpečení or-
ganizace U3V.



I I .  A K R E D I T A C E



← Slavnostní setkání v Karolinu
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II.  AKREDITACE
Garant kapitoly: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.,
vedoucí akreditačního referátu FF UK

V roce 2009 připravil akreditační referát ve spolupráci s příslušný-
mi základními součástmi FF UK celkem 68 akreditačních žádostí – 
39 žádostí o prodloužení platnosti akreditace, 24 žádostí o rozšíření 
akreditace stávajících studijních programů o nové studijní obory, 
3 žádosti o prodloužení platnosti akreditací bakalářských a pětiletých 
magisterských studijních oborů na dostudování stávajících studen-
tů a 2 žádosti o změnu názvu studijních oborů. Žádosti o rozšíření 
akreditace stávajících studijních programů o nové studijní obory byly 
součástí pokračující strukturace pětiletých magisterských studijních 
oborů pěstovaných na Filozofi cké fakultě na bakalářské a navazující 
magisterské studium. Akreditační a reakreditační proces byl na FF UK 
i v roce 2009 ve znamení stoprocentní úspěšnosti. Všechny žádosti 
byly akreditační komisí posouzeny kladně.

Během roku 2009 pokračovala práce referátu především na pří-
pravě a zpracovávání náročné agendy reakreditace 34 doktorských 
studijních oborů, u kterých končila platnost akreditace v období od 
prosince 2008 do února 2010. V rámci reakreditačního řízení doktor-
ských studijních oborů byla do rámcových studijních plánů reakredi-
tovaných oborů implementována nová podoba doktorského studia. Ta 
klade větší důraz na vědecko-výzkumnou složku studia a odpovědnější 
kontinuální přípravu studenta pro jeho vědecko-výzkumné uplatnění 
v daném 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 dok-
torských studijních programech na FF UK v Praze, které budou nově 
kreditovány v souladu s kreditním systémem (kreditní systém v DSP 
na FF UK v Praze není totožný s ECTS, zavedeným do bakalářského 
a magisterského, resp. navazujícího magisterského studia Studijním 
a zkušebním řádem UK v Praze).

V roce 2009 udělilo MŠMT akreditace prvním studijním oborům 
v navazujícím magisterském studijním programu N7504 Učitelství 
pro střední školy (Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, 
Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Učitelství latinského jazyka a literatury 
pro střední školy). Další akreditační žádosti se připravují, resp. čeká se 
na jejich posouzení akreditační komisí (např. Učitelství anglického jazy-
ka a literatury pro střední školy). V rámci strukturace pětiletých magis-
terských studijních oborů byla úspěšně zahájena i strukturace oborů 
Ústavu Blízkého východu a Afriky. Nově tak lze v bakalářském studiu 
na FF UK studovat i obory Arabistika, Hebraistika a Íránistika. V přípravě 
je dále žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu 
Historické vědy o studijní obor Dějiny a kultura islámských zemí.

Základní přehled za rok 2009

V roce 2009 bylo vypracováno celkem 68 žádostí o udělení akredita-
ce / prodloužení platnosti akreditace:

a) žádosti o prodloužení platnosti akreditace stávajících bakalář-
ských a navazujících magisterských studijních oborů (20),

b) žádosti o rozšíření akreditace stávajících bakalářských a navazu-
jících magisterských studijních programů o akreditace nových studij-
ních oborů (24),

c) žádosti o prodloužení platnosti akreditace doktorských studijních 
oborů (19),

d) žádosti o prodloužení platnosti akreditací bakalářských a pětile-
tých magisterských studijních oborů na dostudování stávajících stu-
dentů (3),

e) žádosti o změnu názvu studijních oborů (2).

Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditace
stávajících studijních oborů

Bakalářské studijní obory:

Český jazyk a literatura (jednooborové studium, prezenční forma; studij-
ní program: Filologie), Český jazyk a literatura (dvouoborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Filologie), Estetika (jednooborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury), Indologie (jednooborové studium, prezenční forma; 
studijní program: Filologie), Informační studia a knihovnictví (jedno-
oborové studium, prezenční forma; studijní program: Informační stu-
dia a knihovnictví), Klasická archeologie (jednooborové studium, pre-
zenční forma; studijní program: Historické vědy), Klasická archeologie 
(dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: Historické 
vědy), Koreanistika (jednooborové studium, prezenční forma; studijní 
program: Filologie), Logika (jednooborové studium, prezenční forma; 
studijní program: Logika), Logika (dvouoborové studium, prezenční 
forma; studijní program: Logika), Sinologie (jednooborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Filologie).

Navazující magisterské studijní obory:

Informační studia a knihovnictví (jednooborové studium, prezenční 
a kombinovaná forma; studijní program: Informační studia a kni-
hovnictví), Klínopis (jednooborové studium, prezenční forma; studijní 
program: Filologie), Logika (jednooborové studium, prezenční forma; 
studijní program: Logika), Pedagogika (jednooborové studium, pre-
zenční a kombinovaná forma; studijní program: Pedagogika), Sinologie 
(jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), 
Sociální pedagogika (jednooborové studium, prezenční a kombinovaná 
forma; studijní program: Pedagogika), Sociální práce (jednooborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Sociální politika a so-
ciální práce), Srovnávací jazykověda (jednooborové studium, prezenční 
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forma; studijní program: Filologie), Učitelství pedagogiky (jednooboro-
vé studium, prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Pe-
dagogika).

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

Bakalářské studijní obory:

Arabistika (dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Filologie), Etnologie se specializací indonesistika (jednooborové studi-
um, prezenční forma; studijní program: Historické vědy), Hebraistika 
(jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), 
Íránistika (dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Filologie), Historie – evropská studia (jednooborové studium, prezenční 
forma; studijní program: Historické vědy), Historie – evropská studia 
(dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: Historické 
vědy), Informační studia a knihovnictví (jednooborové studium, kombi-
novaná forma; studijní program: Informační studia a knihovnictví), 
Koreanistika (dvouoborové studium, prezenční forma; studijní pro-
gram: Filologie), Psychologie (jednooborové studium, prezenční forma; 
studijní program: Psychologie).

Navazující magisterské studijní obory:

Český jazyk a literatura (dvouoborové studium, prezenční forma; studij-
ní program: Filologie), Český jazyk – specializační studium (dvouoborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), Estetika (jed-
nooborové studium, prezenční forma; studijní program: Obecná teorie 
a dějiny umění a kultury), Estetika (dvouoborové studium, prezenční 
forma; studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury), 
Fonetika (jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Filologie), Jihovýchodoevropská studia (jednooborové studium, prezenč-
ní forma; studijní program: Filologie), Latina (dvouoborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Filologie), Latinská medievistika 
(jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), 
Latinská medievistika (dvouoborové studium, prezenční forma; studijní 
program: Filologie), Východoevropská studia (jednooborové studium, 
prezenční forma; studijní program: Filologie), Východoevropská studia 
(dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: Filologie), 
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Učitelství pro střední 
školy), Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvou-
oborové studium, prezenční forma; studijní program: Učitelství pro 
střední školy), Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 
(dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: Učitelství 
pro střední školy), Učitelství češtiny jako cizího jazyka (dvouoborové 
studium, prezenční forma; studijní program: Učitelství pro střední 
školy).

Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditace stávajících
doktorských studijních oborů

Andragogika (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Pe-
dagogika), Anglická a americká literatura (prezenční a kombinovaná 
forma; studijní program: Filologie), Anglický jazyk (prezenční a kom-
binovaná forma; studijní program: Filologie), Český jazyk (prezenční 
a kombinovaná forma; studijní program: Filologie), Dějiny české lite-
ratury a teorie literatury / Geschichte der tschechischen Literatur und der 
Literaturtheorie / History of Czech Literature and Literary � eory (pre-
zenční a kombinovaná forma; studijní program: Filologie), Dějiny vý-
tvarného umění (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury), Didaktika konkrétního jazyka 
(prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Filologie), Foneti-
ka (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Filologie), Ger-
mánské jazyky a literatury (prezenční a kombinovaná forma; studijní 
program: Filologie), Klasická fi lologie (prezenční a kombinovaná for-
ma; studijní program: Filologie), Latinská medievistika a novolatinská 
studia (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Filologie), 
Matematická lingvistika (prezenční a kombinovaná forma; studijní pro-
gram: Filologie), Obecná lingvistika (prezenční a kombinovaná forma; 
studijní program: Filologie), Románské jazyky (prezenční a kombino-
vaná forma; studijní program: Filologie), Slovanské fi lologie (prezenční 
a kombinovaná forma; studijní program: Filologie), Slovanské literatury 
(prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Filologie), Socio-
logie (prezenční a kombinovaná forma; studijní program: Sociologie), 
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (prezenční a kombinovaná 
forma; studijní program: Filologie), Translatologie (prezenční a kombi-
novaná forma; studijní program: Filologie).

Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditací bakalářských
a pětiletých magisterských studijních oborů na dostudování
stávajících studentů

Bakalářské studijní obory:

Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, 
lithuanistika (jednooborové studium, prezenční forma; studijní pro-
gram: Filologie).

Magisterské studijní obory:

Sinologie (dvouoborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Filologie), Sociální práce (jednooborové studium, prezenční forma; stu-
dijní program: Sociální politika a sociální práce).



Akreditace  16 | 17

Přehled žádostí o změnu názvu studijních oborů:

Bakalářské studijní obory:

Indologie (indická studia) se specializací bengálština, hindština, sanskrt, 
tamilština (jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Filologie).

Navazující magisterské studijní obory:

Indologie (indická studia) se specializací bengálština, hindština, sanskrt, 
tamilština (jednooborové studium, prezenční forma; studijní program: 
Filologie).

Nový název studijního oboru: Indologie.





I I I .  V Ě D A  A  V Ý Z K U M



← Udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy v Praze Adamu Michnikovi
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III. VĚDA A VÝZKUM
garant kapitoly: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., 
proděkan pro vědu a výzkum

V roce 2009 pokračovala úzká spolupráce oddělení vědy s grantovým 
referátem, s proděkankou pro studijní záležitosti a v oblasti granto-
vých aktiv s proděkanem pro rozvoj.

1. Doktorské studium

Do prvního ročníku studia v doktorských studijních programech bylo 
ze 407 přihlášených přijato 297, z toho se v řádném termínu zapsa-
lo 267 studentů. K 31. lednu 2010 studovalo na Filozofi cké fakultě 
1 762 doktorandů (z toho bylo 600 interních), což je celkem o 61 více 
než v minulém roce. Počty v jednotlivých ročnících k 31. lednu 2010 
a počty absolventů za kalendářní rok 2009 jsou uvedeny v tabulkách 
v příloze (č. 3 a 5). V roce 2009 se uskutečnilo 132 doktorských ob-
hajob, z toho 130 proběhlo úspěšně a 2 neúspěšně. Konkrétní přehled 
studentů včetně názvů disertačních prací je uveden v Příloze č. 14.

Průměrné roční stipendium na jednoho studenta prezenčního dok-
torského studijního programu vzrostlo v roce 2009 na 96 333 Kč. Stu-
dentům prvních ročníků bylo po celý rok vypláceno 6 050 Kč měsíčně. 
Ve druhém ročníku dosahovala výše stipendia do května 8 200 Kč; od 
června došlo k jeho zvýšení na 9 000 Kč. Ve třetím ročníku dostávali 
doktorandi do května 8 500 Kč, od června pak 9 500 Kč. V prosinci 
2009 bylo doktorandům druhých a třetích ročníků stipendium jed-
norázově zvýšeno na 10 900, resp. 11 000 Kč. Studentům, kteří složili 
státní zkoušku, se stipendium automaticky navyšovalo o 1 500 Kč.

Kontrola absolventů doktorského studia ze strany MŠMT a UK, 
provedená na konci roku 2009, neshledala žádná zásadní pochybení. 
Některá doporučení ze strany UK budou zavedena prostřednictvím 
opatření děkana.

V roce 2009 byla dokončena první vlna nových akreditací doktor-
ského studia podle doporučení účelové pracovní skupiny Akreditační 
komise ČR z ledna 2008, v souladu se Základními doporučenými body 
nové akreditace doktorského studia FF UK v Praze 2008–2009, přijatými 
vedením FF UK i UK. V této souvislosti byly akreditované individuální 
plány postupně zadávány do informačního systému tak, aby doktoran-
di zapsaní od 1. října 2010 měli atestace zachyceny na základě kredit-
ního systému. Nově byly vydávány absolventům doktorského studia 
tzv. dodatky k diplomu.

Počet studentů doktorského studia podle ročníků k 31. lednu 2010

Ročník Počet

I. 274 

II. 347

III. 335

IV. 224

V. 205

VI. 181

VII. 117

VIII. 79

Celkem 1 762

2. Věda

Organizační struktura oddělení vědy, které zajišťuje agendu realizace 
doktorského studia a obhajob disertačních prací, habilitačního a jme-
novacího řízení, Vědecké rady FF UK a rovněž ediční činnost, se v roce 
2009 nezměnila.

Vědecká rada FF UK

V průběhu roku 2009 došlo ke třem změnám ve složení vědecké rady. 
Na členství ve vědecké radě rezignovali prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., 
a prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., proto se počet členů s hlasovacím 
právem po náhlém úmrtí prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., snížil na 38. 
Čestným členem zůstal i nadále prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. Jednot-
livé skupiny vědních oborů byly zastoupeny následujícím způsobem: 
fi lologické vědy (F) – 15, společenské vědy (S) – 9 a 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
doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. – S
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.– F
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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
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – H
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. – F
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – S
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. – H
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. – F
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – H
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. – H
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – F
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. – 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
prof. 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 2009 se uskutečnilo celkem devět jednání Vědecké rady FF UK. 
Bylo zahájeno sedmnáct habilitačních řízení, z nichž jedno bylo ukon-
čeno na vlastní žádost, a šest řízení ke jmenování profesorem. Vědecká 
rada projednala v průběhu roku sedmnáct habilitací a čtyři profesor-
ská řízení. Z tohoto počtu vědecká rada fakulty zastavila tři habilitač-
ní řízení a jedno řízení profesorské. Jedno habilitační řízení ukončil 
rektor UK na základě negativního hlasování Vědecké rady UK. Rektor 
univerzity jmenoval v roce 2009 patnáct habilitantů. V témže roce 
jmenoval prezident republiky dva nové profesory.

Rektor UK udělil zlatou pamětní medaili UK prof. Alici Teichové 
a stříbrnou pamětní medaili prof. PhDr. Bedřichu Loewensteinovi, CSc., 
jejich předání proběhne v roce 2010. Děkan FF UK udělil pamětní stří-
brnou medaili prof. PhDr. Jiřímu Slámovi, CSc., z Ústavu pro pravěk 
a ranou dobu dějinnou.

Dne 18. února 2009 proběhlo slavnostní udělení čestné vědecké 
hodnosti doctor honoris causa historických věd prof. Marii-Eliza beth 
Ducreux z Centre National de la Recherche scientifi que, Centre de 
Recherches Historiques (EHESS). Čestnou vědeckou hodnost doctor 
honoris causa fi lozofi ckých věd převzal dne 13. listopadu 2009 pan 
Adam Michnik, polský historik, esejista a publicista. Vedení univer-
zity a Vědecká rada UK dále schválily udělení tohoto čestného titulu 
prof. Anne Hudson z univerzity v Oxfordu.

Pracovníkům FF UK se dostalo i řady mezinárodních ocenění. Uveď-
me alespoň zlatou medaili za Erasmus pro Clioh.net2 – evropskou síť 
historiků, na které participuje FF UK a FF UP Olomouc. Medaili předa-
li evropský komisař Ján Figel a ministr Ondřej Liška.

Poprvé se v Portugalském centru pražského Camõesova institutu 
uskutečnilo slavnostní předání Ceny Hieronymitae Pragenses za překlad 
z portugalsky psaných literatur. Iniciativa je výsledkem spolupráce 
mezi Portugalským centrem Instituto Camões Praga a Ústavem ro-
mánských studií FF UK. Jejím prvním držitelem se stal absolvent por-
tugalistiky FF UK v Praze Juraj Štubner.

PhDr. Tomáš Klír, PhD., z Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějin-
nou získal Bolzanovu cenu v kategorii společenskovědní (včetně teolo-
gických oborů) s prací Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším 
středověku a raném novověku. Slavnostní udělení ceny proběhne na po-
čátku roku 2010.

Cenu Jana Opletala získala studentka doktorského studia FF UK 
Mgr. Kateřina Volná. Komise Studentské komory Rady vysokých škol, 
která cenu uděluje, ocenila především její kritický pohled na dějiny 
fakulty v letech 1969–1989, jakož i její další aktivity v oblasti akade-
mické samosprávy. Student politologie Vladimír Hanáček získal hlavní 
cenu Josefa Luxe v soutěži na téma Transformace české společnosti po 
roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti a Jakub Charvát, rovněž 
student politologie, obdržel v téže soutěži zvláštní cenu.

Kritéria pro habilitační a profesorská jmenovací řízení

V roce 2009 se habilitační a profesorská řízení nadále řídila platný-
mi zákonnými předpisy a Řádem pro habilitační a jmenovací řízení 
z roku 2006 a Opatřením rektora č. 28/2007. Nově se oddělení vědy 
v průběhu roku 2009 zapojilo do zkušebního provozu systému Habi-
lion, elektronického systému pro habilitační a jmenovací řízení. Tento 
systém obsahově odpovídá výše zmíněným kritériím, nicméně jeho 
provoz s sebou nese vyšší nároky na technické a administrativní za-
bezpečení habilitací a profesur.

4. Hodnocení výzkumu a vývoje. Terciární vzdělávání

Finanční situace ve vysokém školství, s akademickou obcí nedostatečně 
komunikovaná reforma vysokého školství a kliometrické a bibliomet-
rické hodnocení výsledků výzkumu a vývoje jednotlivých institucí byly 
předmětem řady jednání na úrovni fakultní, univerzitní i na dalších 
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úrovních. Vědecká rada FF UK sledovala tento vývoj a její postoje byly 
vyjádřeny ve dvou přijatých a jednomyslně schválených dokumentech. 
Usnesení z 15. ledna 2009, adresované ministru Ondřeji Liškovi, va-
ruje před dlouhodobým podceňováním humanitních oborů a vyzývá 
k řešení této situace: „Vědecká rada FF UK s politováním musí konstato-
vat, že přes veškeré proklamace politické reprezentace o podpoře vzdělání je 
celá tato část českého vysokého školství katastrofálně podfi nancována. Tato 
situace podvazuje nejen vědecký výzkum, ale i zajištění výuky. Dlouhodobé 
fi nanční nedocenění akademických pracovníků způsobené tímto stavem má 
nežádoucí důsledky v personálním obsazení jednotlivých pracovišť a způso-
buje těžké problémy v akreditačním a reakreditačním řízení.“ Prohlášení 
Vědecké rady FF UK z 19. listopadu 2009 se týkalo aktuální situace 
českého vysokého školství: „Vědecká rada Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze sdílí znepokojení týkající se situace vyvolané událostmi na 
Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň odmítá nebez-
pečnou generalizaci na celé prostředí vysokých škol v České republice. Po-
važuje za nezbytné, aby byly uplatněny všechny možnosti řešení, jež přitom 
ovšem vycházejí z principu autonomie a samosprávnosti vysokých škol.“

5. Výzkumné záměry FF UK

V roce 2009 se uskutečnila kontrola tří fakultních výzkumných záměrů, 
které byly zamýšleny jako pětileté s možností prodloužení o dva roky. 
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, kterými by byla porušena 
platná pravidla čerpání investičních prostředků či jiná pravidla hospo-
daření s fi nančními prostředky, ani nedostatky v obsahovém zaměření 
projektů. Všechny probíhající projekty byly prodlouženy do konce roku 
2011. Jednalo se o tyto výzkumné záměry: MSM 0021620824 Základy 
moderního světa v zrcadle literatury a fi losofi e (prof. PhDr. M. Pet-
říček, Dr.), MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minu-
losti a dnes (prof. PhDr. Z. Beneš, CSc.) a MSM 0021620825 Jazyk jako 
lidská činnost, její produkt a faktor (doc. PhDr. Z. Starý, CSc.). Dalšími 
probíhajícími výzkumnými záměry, které byly proponovány na sedm 
let, jsou MSM 0021620823 Český národní korpus a korpusy dalších ja-
zyků (prof. PhDr. F. Čermák, DrSc.) a MSM 0021620826 Výzkum civi-
lizace starého Egypta (prof. PhDr. M. Verner, DrSc.). Výkazy uznaných 
nákladů za rok 2009 byly odevzdány v termínu, stejně jako Periodické 
zprávy za rok 2009. Současně bylo opakovaně zdůrazňováno na růz-
ných stupních řízení (vedoucí základních součástí), že je třeba věnovat 
pozornost včasnému a správnému zadání výsledků do RIVu.

V souvislosti s očekávanou reformou fi nancování výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků byla akademická obec vyzvána, aby do konce 
listopadu předložila anotace zamýšlených tzv. vnitřních výzkumných 
záměrů (dále VVZ) na období pěti let a složení jejich badatelských 
týmů. Odevzdáno bylo více než padesát různě strukturovaných VVZ. 
Zaslané anotace byly zpřístupněny členům kolegia děkana. Během 
roku 2010 dojde k jejich vyhodnocení a posouzení vedením fakulty 
a členy Vědecké rady FF UK.

6. Collegium Europaeum

Collegium Europaeum (CE), společné pracoviště založené v roce 2008 
Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy a Filozofi ckým ústavem Aka-
demie věd ČR, pokračovalo v roce 2009 ve svých vědeckých aktivitách. 
V červnu 2009 uspořádalo prestižní konferenci k výročí tzv. Rudol-
fova majestátu ([In]tolerance v evropských dějinách / � e [In]tolerance 
in the European History) a doprovodnou výstavu Rudolfův Majestát – 
400 let Rudolfova Majestátu o náboženské svobodě v Českém království
(1609–2009). V říjnu 2009 CE zorganizovalo v Žatci mezinárodní in-
terdisciplinární konferenci Ferguna II. Dějiny židovské komunity v česko-
saském prostoru. Založilo vlastní ediční řadu Europaeana Pragensia, 
jejíž první svazek vyšel na konci roku 2009. CE se stalo součástí Inter-
national Federation of Institutes of East-Central Europe.

7. Další aktivity

Bezesporu nejvýznamnější akcí duchovního rozměru byla přednáška 
papeže Benedikta XVI. Svoboda, pravda a zodpovědnost za mladé lidi pro 
členy akademické obce celé ČR, pořádané UK dne 27. září 2009 na Praž-
ském hradě. Aktu se zúčastnila řada učitelů fakulty i jejích studentů.

Nejrozsáhlejší aktivitou fakulty se stal komplex akcí ke 40. výročí se-
beupálení Jana Palacha, uskutečněných ve spolupráci s Národním mu-
zeem a Ústavem pro studium totalitních režimů, který zahájila výsta-
va Jan Palach ’69 (autoři výstavy P. Blažek, P. Eichler a J. Jareš) v Křížové 
chodbě Karolina. Záštitu nad výstavou převzal rektor UK. Ve dnech 
15. a 16. ledna 2009 proběhl seminář za účasti historiků, teologů, 
fi lozofů a pamětníků. V rámci druhého jednacího dne proběhl pietní 
akt na místě činu J. Palacha. Dne 16. ledna se konala ve studentském 
kostele Nejsvětějšího Salvátora vzpomínková bohoslužba, na kterou 
navázal průvod se svíčkami k pamětní desce J. Palacha v průčelí hlav-
ní budovy Filozofi cké fakulty. Knižní připomínkou činu J. Palacha je 
kolektivní monografi e Jan Palach ’69 (editoři P. Blažek, P. Eichler a J. Ja-
reš). Knihu vydala Filozofi cká fakulta UK spolu s Ústavem pro studium 
totalitních režimů v nakladatelství Togga.

Ve dnech 21.–24. května 2009 se v Praze uskutečnilo páté setkání 
iniciativy Prague Network – sdružení děkanů humanitních fakult Evro-
py. Setkání organizoval výkonný výbor sdružení složený z děkanů fi lo-
zofi ckých fakult z Coimbry (prof. André), Prahy (dr. Stehlík) a Záhřebu 
(prof. Jurković). Hlavním tématem jednání bylo postavení humanit-
ních věd v kontextu evropského výzkumu a vývoje. Na závěr setkání 
byla přijata tzv. pražská deklarace, upozorňující na nezastupitelnost 
humanitních a společenských věd ve společnosti. Setkání tvořilo sou-
část ofi ciálních akcí českého předsednictví Radě Evropy 2009 a konalo 
se pod záštitou rektora UK.

V srpnu 2009 pořádala Katedra divadelní vědy FF UK společně s Ka-
binetem pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního 
ústavu Dny České divadelní encyklopedie, mezinárodní setkání autorů, 
redaktorů, lektorů, recenzentů, vydavatelů, spolupracovníků, podpo-
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rovatelů a příznivců všech dosud vydaných i připravovaných svazků 
České divadelní encyklopedie (ČDE).

V říjnu 2009 byla zahájena společná expedice FF UK v Praze a Fa-
kulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem v Súdánu. Projekt je 
zaměřen na zkoumání starověkých kultur na přidělené archeologic-
ké koncesi v Usli. V listopadu 2009 byla následně podepsána dohoda 
mezi súdánskou Radou pro ochranu památek a Filozofi ckou fakultou 
UK v Praze o udělení koncese na archeologický průzkum.

U příležitosti 50. výročí otevření stálého pracoviště Českého egypto-
logického ústavu v Káhiře byla na konci roku 2009 zahájena fotogra-
fi cká výstava Káhira, skrytý půvab islámské architektury (autor fotografi í 
J. Brodský, kurátorka H. Benešovská) v Křížové chodbě Karolina.

Závěr 53. ročníku Letní školy slovanských studií, které se účastnilo 163 
frekventantů z 35 zemí, poznamenalo náhlé úmrtí jejího dlouholetého 
organizátora a ředitele Ústavu bohemistických studií prof. PhDr. Jana 
Kuklíka, CSc.

Ve Velkých Bílovicích se v září 2009 konala mezinárodní konfe-
rence Jinakost společných dějin a přítomnost naší minulosti s podtitulem 
Historické dědictví střední Evropy 20. století jako součást evropské 
diskuse o výuce dějepisu. Konference pod patronací ministryně škol-
ství ČR a vicepremiéra SR organizovaly MŠMT, FF UK Praha (Ústav 
českých dějin), PedF UK Bratislava (Katedra historie) a PedF MU Brno 
(katedra historie).

Ve Velké aule FF UK diskutovali 14. listopadu 2009 studenti s bý-
valou ministryní zahraničí Spojených států Madeleine Albrightovou. 
Debatu k 20. výročí politických změn v Československu a pádu železné 
opony nazvanou Svoboda a její nepřátelé uspořádalo Forum 2000 ve 
spolupráci se studentskou iniciativou Inventura demokracie a Knihov-
nou Václava Havla.

Vývoj fakulty v období po pražském jaru do listopadu 1989 mapuje 
kolektivní monografi e Prověřená fakulta. KSČ na Filozofi cké fakultě UK 
v letech 1969–1989 studentského badatelského týmu z FF UK. Publikaci 
vydal Ústav pro soudobé dějiny.

8. Referát ediční činnosti oddělení vědy

V oblasti řízení ediční činnosti byla vydána dvě sdělení proděkana pro 
vědu. První se týkalo použití ISBN přidělovaného FF UK v Praze a dru-
hé povinných výtisků publikací. Současně byl připraven Rozdělovník 
povinných a autorských výtisků.

Ediční činnost fakulty se realizovala jednak vydáváním reprezentač-
ní řady Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, 
jednak vydáváním odborných textů – v rámci čtyř nových edičních řad 
(Trivium, Fontes, Mnemosyne, Humanitas) či jednotlivě mimo edice –, 
odborných časopisů a v práci pro univerzitní Nakladatelství Karoli-
num, ve kterém vycházejí učební texty a další oborově specifi cké řady, 
zejména časopisy Acta Universitatis Carolinae (AUC).

Nové ediční řady a fakultní časopisy dostaly moderní grafi ckou 
podobu a vycházejí ve spolupráci s nakladatelstvím Togga, grafi ckým 
studiem Lacerta a 2GD studiem.

V nových edičních řadách FF UK byly představeny první tituly, 
v únoru se konala slavnostní prezentace nejnovějších publikací Ústa-
vu hospodářských a sociálních dějin FF UK u příležitosti jeho patnácti-
letého trvání (devatenáct let jako katedry). Představen byl cizo jazyčný 
recenzovaný neimpaktovaný časopis Prager wirtschafts- und sozialhisto-
rische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers (Vol. 8, 
Praha 2007/2008), kolektivní práce Jiřího Štaifa (ed.), Moderní pod-
nikatelské elity. Metody a perspektivy bádání (Praha 2007), kolektivní 
práce Eduarda Kubů – Jiřího Šouši (eds.), Finanční elity v českých zemích 
(Československu) 19. a 20. století (Praha 2008) a česko-rakouská publi-
kace věnovaná celoživotní práci manželů Teichových: Gertrude Ender-
le-Burcel – Eduard Kubů – Dieter Stiefel – Jiří Šouša (eds.), Discourses 
– Diskurse (Prague – Vienna 2008).

8.1.  Redakční a ediční činnost

a) Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis 
(OFP)

V rámci své reprezentační řady OFP vydala FF UK v roce 2009 ve spo-
lupráci s nakladatelstvím Togga svazek šestý (Zdeněk Hojda, Hana 
Pátková, edd.: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním) 
a sedmý (Jana Králová, Zuzana Jettmarová et al.: Tradition and Mo-
dernity) a zároveň významně pokročily práce na rozsáhlém svazku 
osmém, totiž na práci Jany Hubkové: Fridrich Falcký v zrcadle letákové 
publicistiky, který vyjde tiskem v roce následujícím.

b) Trivium, Fontes, Mnemosyne, Humanitas

Díky dlouhodobé pečlivé přípravě, úzké spolupráci s ediční komisí 
FF UK a grafi ckým studiem Lacerta se podařilo vydat první tři svazky 
nových edičních řad (František Černý: Normalizace na pražské fi lozo-
fi cké fakultě /1968–1989/. Vzpomínky; Libuše Heczková: Píšící Minervy. 
Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky; Ondřej Hubáček, Lenka 
Opletalová, Martin Matějů: Sociokulturní adaptace malých měst). Další 
svazky nových edičních řad se intenzivně připravují a budou postupně 
vycházet v průběhu celého následujícího roku.

Nové ediční řady FF UK byly slavnostně představeny 10. listopadu 
2009. Prezentace pro veřejnost proběhly v literární kavárně knihku-
pectví Academia na Václavském náměstí 18. a 30. listopadu 2009.

c) Fakultní časopisy

V průběhu roku 2009 vznikly na FF UK nové odborné časopisy: Dva-
cáté století; Studia Ethnologica Pragensia; Fórum sociální práce; Historie, 
otázky, problémy; Cornova; Studie z aplikované lingvistiky. Vedle stávají-
cích zavedených periodik (Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mit-
teilungen, Prague Papers on the History of International Relations, nově 
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též Slovo a smysl) tak referát organizačně zajišťuje a koordinuje výrobu 
i distribuci časopisů nových.

d) Různé

Referát ediční činnosti oddělení vědy se aktivně podílel také na přípra-
vě řady dalších publikací, a to redakčně, produkčně, případně i jinak 
(Výroční zpráva FF UK 2008; Seznam přednášek 2009/2010; Infobrožura 
2009; Jan Palach ’69; Korunovační řád českých králů; Tradiční lidová ar-
chitektura; Ročenka textů zahraničních profesorů II/2008; Františkánství 
v kontaktech s jiným a cizím; Pod cizím nebem bloudili jsme spolu; English 
for Humanities; Hledání Harmonie. Studie z čínské kultury).

Z publikací připravovaných původně fakultním DeskTopem, jejichž 
dokončení bylo předáno Reprostředisku MFF UK, bylo vydáno 7 ti-
tulů (O. Klein, Argumentace v komunikaci; M. Vachková, Beiträge zur 
bilingualen Lexikographie; Donum Ucrainicum (ASEB V); Balto-Slavicum 
Pragense (ASEB VII); G. Balowska, Lašské dílo Óndry Łysohorského. Kapi-
toly z lexika (ASEB VIII); M. D. Duta, Vypravěč, autor a bůh). Zbývajících 
7 titulů je v tisku a bude dodáno do konce února 2010.

e) Nakladatelství Karolinum

Během roku 2009 bylo autory či editory odevzdáno 8 nových titulů 
AUC, obě časopisecké řady (AUC Philologica a AUC Philosophica et His-
torica) se o ně podělily rovným dílem. Z plánovaných 12 titulů učeb-
ních textů bylo v roce 2009 do tisku odevzdáno 5 titulů.

Pozornost referátu se zaměřila především na dokončení rozpraco-
vaných čísel časopisů. Do konce roku 2009 jich bylo vydáno 6 – Orien-
talia Pragensia XVI; Studia historica LIV / Problémy dějin historiografi e 
VIII; Studia ethnologica XIV; Studia historica LVIII / Cultural Conquests; 
Studia historica LIV / O národní državu; Studia sociologica XV. Z mono-
grafi í pak S. Kolmanová, M. Jókai. Mladý Čech a J. Kuneš, Kant a otázka 
subjektu), dalších 12 titulů bylo imprimováno (všechny s vročením 
2009) a budou expedovány počátkem roku 2010. Tím bude defi nitivně 
vyrovnán skluz z let minulých.

Z hlediska jednotlivých řad jde o 14 titulů řady AUC Philologica 
(z toho 9 monografi í) a 6 titulů řady AUC Philosophica et Historica 
(1 monografi e).

Do distribuce byly přijaty rovněž tituly Ibero-Americana XLI, Ibero-
Americana Suppl. XXII / Las relaciones Checo-Españolas. Viajeros y tes-
timonios, Studia mediaevalia 8 a Praehistorica XXVIII.

8.2.  Skladování a distribuce

Ve srovnání s předchozím rokem 2008 výrazně stoupl počet naskladně-
ných titulů, a to ze 64 na 86. Z toho představovaly publikace redakčně 
připravené referátem ediční činnosti 7 titulů (4 monografi e a 3 časo-
pisy), publikace tištěné prostřednictvím nakladatelství Togga 8 titulů 
(z toho 3 byly neprodejné účelové tituly). Nakladatelstvím Karolinum 
bylo realizováno 12 čísel časopisů (10 v roce 2008) a od ostatních zho-
tovitelů (např. Reprostředisko MFF UK) bylo naskladněno 11 titulů. 

Vesměs šlo toliko o novinky, v případě OPF VII byl bezprostředně po 
vydání realizován dotisk.

Z produkce jednotlivých pracovišť FF UK převzal referát k distribuci 
dalších 47 titulů, z toho 31 čísel časopisů (Svět literatury, Pandanus, 
Mongolo-Tibetica Pragensia), případně titulů z edičních řad typu Pis-
tiros, Studia hercynia, Chatreššar, Folia Translatologica. Vedle toho bylo 
k distribuci přijato také CD République Tchèque – découverte langue et 
culture. V převážné většině šlo o novinky (42 titulů).

Celkový obrat v roce 2009 (prodej, výměna, dary) – 2 959 285,50 Kč 
– je ve srovnání s rokem 2008 (tehdy 2 354 740 Kč) vyšší o více než 
600 000 Kč. Nicméně snížíme-li obě částky o odpisy provedené v roce 
2009, dostaneme reálnější srovnání – obrat v roce 2009 se zvýšil o při-
bližně 168 200 Kč.

V březnu 2009 byl proveden rozsáhlý odpis starších titulů, šlo 
o částku ve výši 662 134,50 Kč (z toho publikace vydané Nakladatel-
stvím Karolinum 423 995 Kč; starší Karolinky 33 780 Kč; zbývající titu-
ly včetně defektů 204 359,50 Kč).

Prodej – posuzováno v maloobchodních cenách – se oproti roku 
2008 zdvojnásobil, a to z 593 080,50 Kč v roce 2008 na 1 211 391 Kč 
v roce 2009 (tj. 204,25 % loňské skutečnosti). Došlo tedy k nárůstu 
o 618 310,50 Kč, tj. o 104 % (!).

Na příznivém výsledku se podílely zejména publikace vydané v rám-
ci reprezentační řady OFP (683 420 Kč) a dále pak tituly z nových edič-
ních řad Mnemosyne a Humanitas (225 715 Kč). Prodej publikací ze 
samostatné produkce FF UK představuje plné 3/4 obratu.

K nejúspěšnějším titulům roku 2009 patřila publikace Jan Palach ’69 
(prodáno 640 výtisků) a bohatě vypravený Korunovační řád českých krá-
lů (prodáno 195 výtisků). Za mimořádně úspěšný titul lze považovat 
rovněž sborník K čemu dnes humanitní vědy? (prodáno 343 výtisků) 
a monografi i Jana Pelikána Jugoslávie a pražské jaro z řady OPF (pro-
dáno 160 výtisků).

Silný propad naopak zaznamenal odbyt (zejména starších) publika-
cí vydávaných Nakladatelstvím Karolinum a distribuovaných FF UK 
(starší produkce – 2009: 42 197 Kč; 2008: 118 569 Kč // všechny tituly 
včetně novinek – 2009: 99 437 Kč; 2008: 152 239 Kč). Z toho je zřejmé, 
že prodej v knihkupectví Nakladatelství Karolinum v Celetné ulici ne-
dokáže nahradit zánik prodejny v hlavní budově FF UK.

Relativní pokles distribučního prodeje titulů z produkce praco-
višť fakulty ve srovnání s loňským rokem (2009: 93 500 Kč; 2008: 
130 500 Kč) byl způsoben menším počtem novinek, zejména z ediční 
řady Litteraria Pragensia. Přesto prodej těchto anglicky psaných pu-
blikací zůstal – porovnáme-li podíl jednotlivých pracovišť – nejvyšší 
(20 770 Kč; tj. 22 %). Za ním pak následují tituly Ústavu pro klasickou 
archeologii (20 000 Kč; tj. 21 %), které se objevily ve fakultní distribuci 
poprvé. Tradičně dobrý ohlas mají publikace Ústavu románských stu-
dií a Ústavu srovnávací jazykovědy.

V rámci distribuce byly nově defi novány smluvní vztahy s fi rmou 
Kosmas, knihkupectvími Nakladatelství Karolinum a distribuční sítí 
Academia. Většina prodeje je nadále realizována formou komisního 
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prodeje v knihkupectvích, přímými odběrateli jsou převážně domácí 
(a zahraniční) knihovny, akademická pracoviště, další instituce a jed-
notlivci. Zlepšil se pravidelný kontakt se stálými odběrateli formou 
e-mailové propagace.

8.3.  Prodej a výměna do zahraničí

Ve srovnání s předchozím rokem mírně stoupl počet titulů získaných 
mezinárodní výměnou – bylo získáno celkem 753 položek (379 knih 
a 374 čísel časopisů) v celkovém objemu asi 379 560 Kč (v roce 2008 
to bylo 728 položek v hodnotě asi 348 124 Kč). Počet titulů získaných 
mezinárodní výměnou jednotlivými pracovišti naopak poklesl, takže 
se celkově částka představující hodnotu získaných publikací snížila 
(2009: 558 949 Kč).

Menší nabídka novinek a celkový pokles zájmu o starší tituly z edič-
ní řady Litteraria Pragensia ovlivnil rovněž prodej do zahraničí. Ačkoli 
počet titulů, o které byl zájem, zůstal prakticky na úrovni roku 2008, 
celkový počet prodaných exemplářů výrazně poklesl (takřka na polovi-
nu). I přesto je výše předpokládaného zisku asi 2,7 krát vyšší než v roce 
předchozím (2009: asi 8 700 Kč; 2008: 3 237,66 Kč).

Referát ediční činnosti vypomáhal také při vyřizování objednávek 
ze zahraničí Českému egyptologickému ústavu FF UK a Ústavu pro 
klasickou archeologii FF UK.

8.4. Souhrn aktiv v roce 2009

Shrneme-li všechny fi nanční přínosy plynoucí z činnosti referátu (zisk 
z prodeje publikací po odečtení rabatu; zisk z prodeje do zahraničí; 
hodnota publikací získaných mezinárodní výměnou), dostáváme se 
k částce 1 098 290 Kč. Ve srovnání s rokem 2008 vzrostla tato suma 
o 331 000 Kč – tedy téměř o polovinu (tj. 143,2 % roku 2008).

Obrat publikací FF UK v roce 2009

Karolinum
2009 

Karolinum
2008 

Edice ∑
2009

Edice ∑
2008

Výměna
(tituly získané

výměnou)
558 949,00 725 346,00 558 949,00 725 346,00

Prodej* 99 437,00 152 239,00 710 027,19 415 835,78

Dary

487 165,00
z toho odpis:
423 995,00

276 042,00
z toho odpis:
225 786,00

1 625 160,31
z toho rabat:
501 363,81

a odpis: 
662 134,50

935 018,72
z toho rabat:
177 244,72

a odpis: 
225 786,00

Celkem  1 145 551,00 1 153 627,00 2 894 136,50 2 076 200,50

* U položek pro Karolinum je uveden prodej v MO-cenách, v případě celého 
referátu jde o prodej snížený o rabat prodejnám.

Souhrn aktiv referátu ediční činnosti – vývoj v letech 2007–2009

2009 2008 2007

Prodej 710 027,00 415 836,00 380 249,00

Mezinárodní 
výměna

379 560,00 348 124,00 290 822,00

Prodej do
zahraničí**

8 703,00 3 238,00 13 715,00

Zisk z prodeje 
dílčích Karolinek

– – 11 431,50

Celkem 1 098 290,00 767 198,00 696 217,50

** Předpokládaný zisk.
.
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← Prague Network 2009 – setkání děkanů filozofických a humanitních fakult Evropy
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IV. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
 A VNĚJŠÍ VZTAHY

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

V roce 2009 byl patrný mírný pokles mezinárodní mobility v důsled-
ku nedostatku fi nančních prostředků ze strany zahraničních partnerů 
či vládních organizací, což se projevilo omezením počtu přijíždějících 
studentů v rámci CEEPUS či LLP/Erasmus, přijímáním menšího počtu 
akademiků v rámci přímé spolupráce se zahraničními institucemi či 
neprodloužením některých smluv z důvodů úspor. Jednalo se převážně 
o jednotlivosti, celková struktura i kvantita mobility studentů a akade-
miků FF UK zůstala srovnatelná s lety předchozími.

1. Erasmus

V rámci programu LLP/Erasmus, který představuje jednu z hlavních 
možností výměn zejména v oblasti studentské mobility, je FF UK 
(i vzhledem ke každoročnímu nárůstu bilaterálních smluv) nadále 
nejčilejší fakultou UK (viz http://www.cuni.cz/UK-229.html).

a) Studentská mobilita

Oproti roku 2008 se mírně snížil počet přijíždějících studentů, cel-
kem jich bylo ke čtyř až devítiměsíčnímu studiu na FF UK přijato 248 
(pokles o 32 studentů). Z toho 70 studentů přijelo na letní semestr 
2008/2009, 118 na zimní semestr 2009/2010 a 60 na celý akademický 
rok 2009/2010. Studenti přijíždějící pouze na zimní semestr si stu-
dium v hojném počtu dodatečně prodlužují na celý akademický rok. 
Největší množství studujících přijíždí z Francie, Německa, Polska, Špa-
nělska a Slovenska.

Počet vyjíždějících studentů se ve srovnání s rokem 2008 mírně zvý-
šil. Celkem jich bylo na stáži programu LLP/Erasmus v tomto roce 252 
(66 v letním semestru 2008/2009, 79 v zimním semestru 2009/2010 
a 107 na celý akademický rok 2009/2010).

Zájem našich studentů o pobyty v rámci LLP/Erasmus na akade-
mický rok 2009/2010 poměrně výrazně stoupl, nicméně vzhledem ke 
změnám v mechanismech fi nancování musela být pro studenty vy-
jíždějící v zimním semestru 2009/2010 již regulována délka pobytu, 
a to zkrácením stáží delších než šest měsíců. Tato regulace proběhla 
v úzké spolupráci s Evropskou kanceláří UK. V roce 2009 došlo také ke 
změnám v registraci studentů a smluv spuštěním celouniverzitní we-
bové aplikace https://is.cuni.cz/webapps. I vzhledem k těmto novým 
postupům připravili pracovníci zahraničního oddělení novou příručku 

pro koordinátory LLP/Erasmus na ústavech a katedrách (dostupná na 
http://www.ff .cuni.cz/FF-59.html).

Počet vysílaných a přijíždějících studentů se v roce 2009 vyrovnal, 
přesto nadále trvá nutnost zvýšit počet kurzů nabízených v cizích 
jazycích jednotlivými ústavy i potřeba zveřejňovat tuto nabídku za-
hraničním partnerům. Dále je třeba zlepšit přípravu studijních plánů 
vyjíždějících studentů, zejména s ohledem na uznatelnost předmětů 
studovaných v zahraničí.

b) Mobilita pedagogických pracovníků

Na podzim 2009 se podobně jako v roce 2008 měnil postup výpočtu 
přidělených fi nančních prostředků pro tuto možnost výjezdu. Zvýšený 
počet bilaterálních dohod z minulých let stejně jako nárůst fi nanč-
ních příspěvků přispěl k navýšení mobility pedagogických pracovníků 
v rámci programu Erasmus o 9 % (na 46 výjezdů).

c) Studentský klub Erasmus

Zahraniční oddělení aktivně spolupracuje se studentským klubem 
Erasmus. Jeho zásluhou funguje na FF UK systém tutorů pro přijíž-
dějící studenty. Tutor přijíždějícího studenta podporuje ve všech jeho 
aktivitách, které mu usnadňují a zpestřují život v Praze. Většina akcí 
je oboustranně prospěšná jak pro přijíždějící studenty, tak i pro stu-
denty domácí. Zdůraznit je proto třeba především přípravu a zajištění 
Orientation Week před každým semestrem.

V roce 2009 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 cizích jazycích, 
rozvrhem a informacemi o jednotlivých katedrách a ústavech.

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

V roce 2009 byl v rámci Ústavu světových dějin (doc. Klusáková 
a Mgr. Kalivodová) ukončen mezinárodní magisterský program pro 
bakaláře historie a společenských věd TEMA – Evropská teritoria – Iden-
tity a rozvoj, který otevíral možnosti zcela inovativního studia evrop-
ských teritorií, umožňujícího lepší pochopení vzniku moderní evrop-
ské společnosti, jejích socioekonomických či urbanistických problémů 
a plánů územního rozvoje. Projekt vedl Dr. Gabor Sonkoly (Eötvös Lo-
rand University v Budapešti) a spolu s FF UK se na projektu účastnily 
University of Catania, EHESS Paris, CNRS Paris, University in Sofi a, 
Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca. Za UK se na tomto programu 
vedle Filozofi cké fakulty podílela i Fakulta humanitních studií.

Magisterský program TEMA byl testován formou výuky tří kurzů 
pro studenty Erasmu. Podporu EK v konkurzu o Erasmus Mundus 
konsorcium TEMA nezískalo.
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V roce 2009 byl zlatou medailí Erasmu za rok 2008 oceněn pro-
jekt erasmovské tematické sítě historie Clioh.net2 (koordinátor za UK 
doc. Luďa Klusáková).

Ústav fi losofi e a religionistiky FF UK přispěl v roce 2009 do pro-
gramu Erasmus Mundus «Philosophies allemande et française dans 
l’espace européen» kurzy v němčině a francouzštině (Jindřich Kará-
sek, Jakub Čapek), vedením diplomových prací a účastí na mezinárod-
ních konferencích pořádaných v rámci programu Erasmus Mundus. 
Samotný program koordinuje Fakulta humanitních studií UK (Karel 
Novotný, Ph.D.).

2. CEEPUS

Program CEEPUS (Central European Exchange Program for Univer-
sity Studies) vytváří prostor pro spolupráci mezi univerzitami v ČR, 
Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku, Slovinsku 
a Slovensku. Výměny se mohou zúčastnit pregraduální studenti po 
ukončeném druhém semestru, postgraduální studenti i pedagogové. 
Na organizačním zajištění programu se podílí zahraniční oddělení, 
koordinátoři ze základních součástí a MŠMT ČR.

V roce 2009 poklesl počet přijíždějících studentů na 40 (Srbsko 11, 
Polsko 9, Maďarsko 6, Slovensko 5, Chorvatsko 3, Slovinsko 2, Ra-
kousko 2, Bulharsko 2). Důvodem bylo krácení přidělených fi nančních 
prostředků (stejně jako u LLP/Erasmu). Na základě platných smluv 
vycestovalo 14 našich studentů (do Polska, Bulharska, Slovinska, Srb-
ska, Rumunska, Makedonie a Slovinska). V rámci tohoto programu 
přijelo 6 pedagogů (z Polska, Makedonie a Bulharska) a 4 pedagogové 
FF UK vycestovali (do Polska, Bulharska, Slovenska a Makedonie).

3. Kulturní (vládní) dohody

Počet studentů přijatých na FF UK v rámci mezivládních dohod odpo-
vídal předchozím letům – přijato bylo celkem 103 studentů (41 na let-
ní semestr, 62 na zimní semestr). Nejvíce studentů přijelo z Lotyšska 
(30), Itálie (17) a Polska (16). Na základě krajanských stipendií bylo 
na FF UK přijato 21 studentů (10 v letním a 11 v zimním semestru), 
a to z Ruska, Ukrajiny, Chorvatska, Gruzie, Norska, Austrálie, Němec-
ka a Argentiny. V rámci mezivládních dohod bylo 66 studentům FF UK 
proplaceno cestovné ve výši 817 032 Kč. Na základě přidělených kvót 
bylo z FF UK přijato ke studiu na zahraničních univerzitách 27 studen-
tů (11 v Číně, 5 v Dánsku, 3 ve Švédsku, 2 v Egyptě, 1 v Chorvatsku, 
Irsku, na Islandu, v Rusku, Řecku a Norsku).

4. Visegrádský fond

Visegrádský fond, který podporuje spolupráci mezi zeměmi visegrád-
ské čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko), předsta-
vuje stálou možnost studia na Filozofi cké fakultě UK pro zahraniční 

studenty. Podporu mohou získat také studenti ze třetích zemí. Tohoto 
druhu stipendia využilo v letním semestru 7 studentů (2 ze Slovenska 
a Maďarska, po 1 ze Srbska, Ukrajiny a Polska), v zimním semest-
ru 9 studentů a 1 vědecká pracovnice (3 ze Slovenska, 2 z Maďarska, 
Polska a Běloruska, 1 z Ukrajiny). Fond rovněž podporuje společné 
kulturní, vzdělávací a vědecké projekty. Podpory tohoto fondu i nadále 
využívá Katedra estetiky FF UK, která se svými partnerskými univerzi-
tami a Akademií věd ČR vydává časopis Estetika.

5. Ostatní přijatí studenti

V rámci režimu free-mover, tj. pobytů studentů z institucí, s nimiž ne-
máme uzavřenou dohodu, přijelo na FF UK 16 studentů (z Francie, 
Taiwanu, Finska, Japonska, Kanady, Slovenska, Španělska, Finska, Bul-
harska, Lotyšska aj.). Zrealizovaly se také 2 individuální studijní poby-
ty – jako samoplátci byli přijati zahraniční studenti z USA a Kanady. 
Dalších 6 studentů studovalo na FF UK v rámci jiných smluv (např. 
GFPS, DAAD, Národný štipendijný fond, Česko-německý fond budouc-
nosti). Nejkratší pobyt trval jeden měsíc a nejdelší jeden rok.

6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní
smlouvy)

V roce 2009 přijelo studovat na FF UK v rámci přímé spolupráce 46 
studentů (29 v letním a 17 v zimním semestru), a to na základě smluv 
s univerzitami v 9 zemích (Austrálie, Bělorusko, Francie, Japonsko, 
Německo, Rusko, Švýcarsko, Finsko, USA).

FF UK nominovala v rámci této přímé spolupráce na studium v za-
hraničí celkem 80 studentů (šlo kupř. o Německo, Japonsko, Polsko, 
USA, Austrálii, Rusko, Kanadu, Španělsko, Švýcarsko, Mexiko, Peru, 
Dánsko, Litvu a další země).

Na Ústavu anglofonních literatur a kultur studovalo formou této 
spolupráce celkem 18 studentů z � e College of Arts and Sciences, 
Suff olk University (USA).

Nominací akademických pracovníků v rámci tohoto typu spoluprá-
ce bylo využito tradičně v hojném počtu: Německo (55), Slovensko (6), 
Rakousko (15), Polsko (6), USA (3), Finsko (1), Holandsko (1), Lich-
tenštejnsko (2), Itálie (1), Švýcarsko (2). Filozofi ckou fakultu UK na 
základě této formy mobility navštívilo celkem 43 pedagogů (24 z Ně-
mecka, 11 z Polska, 3 z Itálie, 2 ze Slovenska, po 1 z Ruska, Rakouska 
a Litvy).

Jako v ostatních programech se i v této oblasti projevila úsporná 
opatření zahraničních partnerů.

Nově uzavřené smlouvy:
a) univerzitní úroveň:

Universita degli Studi di Roma – La Sapienza, Itálie
JLU Giessen University, Německo
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Limě, Peru
MISR University for Science and Technology, Egypt
University of Copenhagen, Dánsko
Unywersytet Zielonogórski, Polsko

Fakulta vyjádřila v roce 2009 zájem o uzavření meziuniverzitních 
smluv s univerzitami:

Eötvös Loránd University, Budapest, Maďarsko
Vietnam National University, Hanoi, Vietnam
McGill University, Montréal, Kanada
Universidad del Magdalena, Kolumbie
Free University of Tbilisi, Gruzie
Lvovskou státní univerzitou Ivana Franka, Ukrajina
Tilburg University, Holandsko
Trnavskou univerzitou v Trnavě, Slovensko
Université de Montréal, Kanada

b) Fakultní úroveň:

University of the Sacred Heart, Tokyo, Japonsko
Ústav pro litevskou literaturu a folklór, Litva
Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Kanada
(výzkum ÚČJK)

7. Fond mobility

Účelem Fondu mobility UK (dále FM UK) je fi nančně podpořit mj. 
zahraniční studijní a vědecké pobyty studentů a pedagogů v souladu 
s každoročně vyhlašovanými prioritami UK. Předložené návrhy posu-
zuje univerzitní Rada FM a o poskytnutí prostředků ze zdrojů FM UK 
rozhoduje na základě doporučení rady rektor.

Počet podaných a podpořených přihlášek z FF UK na rok 2009:
a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva se-

mestry: 24 přihlášených. Podpořeno bylo 22 přihlášek v celkové výši 
860 900 Kč.

b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných 
akcích studentů v zahraničí: 1 přihlášený. Podpořena nebyla žádná 
přihláška.

c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 11 při-
hlášených. Podpořeno bylo 8 přihlášek v celkové výši 221 000 Kč.

d) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky 
přednášející na UK – hostující profesoři: 4 přihlášení. Podpořeny byly 
2 žádosti v celkové výši 60 000 Kč.

8. Podpora doktorského studia

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

Pokračuje spolupráce s DAAD – Vladimir Admoni Programm, který 
je určen pro naše studenty germanistiky. V roce 2009 se v každém 
semestru uskutečnil jeden pobyt akademických pracovníků ze SRN na 
FF UK.

Doktorské studium „pod dvojím vedením“ (cotutelle) se úspěšně roz-
víjelo i v roce 2009. Bylo uzavřeno 6 nových smluv a 1 dodatek ke 
stávající smlouvě. Uskutečnily se 4 obhajoby disertačních prací. Na 
konci roku 2009 byla rektorátem UK vydána nová metodika uzavírání 
smluv v tomto režimu. Finanční prostředky MŠMT určené k podpoře 
tohoto typu studia pro rok 2009 činily na FF UK 150 000 Kč.

9. Organizace kurzů pro zahraniční studenty

a) ECES a CIEE

Významnou aktivitou zahraničního oddělení je organizace extraku-
rikulárních kurzů pro platící zahraniční studenty, které představují 
důležitou formu meziuniverzitní spolupráce a mimo jiné i důležitý 
zdroj příjmů pro FF UK.

Páteří těchto aktivit je program East and Central European Studies 
(ECES). Jeho vedení v loňském roce vedle nových webových stránek 
připravilo i zlepšené fungování registrace přes internet, nadále je 
studentům poskytována čtyřiadvacetihodinová telefonická asistence, 
asistence na koleji aj. Programu se účastní převážně platící studenti 
ze severoamerických univerzit, ale též studenti pobývající na FF UK 
v rámci přímé spolupráce, včetně Erasmu. FF UK v rámci tohoto pro-
gramu spolupracuje s AIFS, CIEE a Suff olk University. V loňském roce 
se s výborným výsledkem uskutečnil pilotní semestrální program pro 
studenty University of Miami (UPrague), kterého se zúčastnilo 11 stu-
dentů. Součástí programu jsou exkluzivní mezioborové kurzy, pro-
jekce a studijní pobyty v několika evropských zemích. Program bude 
pokračovat i v roce 2010.

V roce 2009 bylo v 80 semestrálních kurzech zapsáno 273 anglicky 
mluvících studentů (kurzů se účastní také studenti programu Eras-
mus – jejich účast zajišťuje snazší porozumění evropskému kulturní-
mu prostředí a oběma stranám možnost porovnání obou vzdělávacích 
programů). Všichni studenti absolvovali povinně jeden ze 17 vypsa-
ných intenzivních kurzů českého jazyka.

FF UK také úzce spolupracuje s Council on International Education 
Exchange (Portland, USA), kde bylo zapsáno celkem 189 studentů, 31 
z nich se přímo zapsalo do kurzů programu ECES.

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

Třináctého ročníku se v termínu 4. až 31. července 2009 zúčastnilo 
114 studentů všech věkových kategorií.
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c) Letní školy

V letních měsících zajistilo Zahraniční oddělení průběh letních škol 
ECES, � e College of William & Mary (USA), Simon Fraser University 
(Kanada), kterých se zúčastnilo 69 studentů zapsaných v 16 kurzech 
(včetně českého jazyka).

d) Letní škola slovanských studií

Největší mezinárodní renomé mezi letními školami, které každoročně 
pořádá FF UK, má Letní škola slovanských studií (LŠSS), organizovaná 
Ústavem bohemistických studií. Ve dnech 31. července až 28. srpna 
2009 se uskutečnil její 53. běh, kterého se zúčastnilo celkem 163 stu-
dujících (129 interních a 34 externích) z celkem 36 zemí. Stipendistů 
MŠMT ČR bylo z tohoto počtu 79, dalších 18 účastníků bylo hosty RUK. 
Studující byli rozděleni podle stupně znalostí do čtyř úrovní: začáteč-
níci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí. Realizováno bylo 
sedm kurzů pro začátečníky, tři na základě angličtiny a po jednom pro 
německy, francouzsky a španělsky mluvící studenty a jeden pro Slova-
ny. Na úrovni mírně pokročilých probíhaly čtyři kurzy, z toho dva na 
základě angličtiny a po jednom na základě němčiny a francouzštiny. 
Kurzů pro středně pokročilé bylo pět, po dvou na základě angličtiny 
a němčiny a jeden na základě francouzštiny. V kurzech pro pokročilé 
byli studenti rozděleni již bez ohledu na mateřský jazyk podle stupně 
znalostí češtiny do tří skupin. Oproti minulým rokům se letos projevil 
výrazný pokles jazykové úrovně studentů, takže se všechny předpoklá-
dané nejvyšší kurzy nepodařilo naplnit.

Na základě zkušeností z minulých let byly pro 53. běh opět po delší 
pauze připraveny tři přednáškové cykly: cyklus A věnovaný české ja-
zykovědě a literární vědě, přednášený v češtině, který probíhal každý 
pracovní den, dále přednáškový cyklus B zaměřený na českou kulturu, 
umění a českou historii, jenž byl přednášen rovněž česky, a přednáš-
kový cyklus C, sdružující anglicky nebo německy proslovené přednášky 
o českých dějinách a kultuře.

e) „Valores del mundo cambiante“

Ve dnech 14. června až 10. července 2009 se konal 10. běh letního 
kurzu pro studenty Technologického institutu v Monterrey, který or-
ganizuje Středisko iberoamerických studií na základě dohody mezi 
Univerzitou Karlovou a TEC Monterrey. Kurzem prošlo 22 studentů ze 
šesti kampusů mexické školy.

10. Zahraniční dary

a) Anglo-Czech Educational Fund

V uplynulém roce úspěšně pokračovala spolupráce s Anglo-Czech Edu-
cational Fund. Cílem nadace, založené Arnoštem Kramerem, je pro-

střednictvím stipendia podporovat roční studijní a vědecké pobyty vy-
nikajících studentů-doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve 
věku do 35 let) ve Velké Británii, a tím také posílit vědeckou spolupráci 
mezi Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy a nejlepšími britskými 
univerzitami. V roce 2009 získali stipendium čtyři uchazeči:

Mgr. Klára Petříková (University of Cambridge)
Mgr. Jakub Smejkal (University of London)
Mgr. Jan Chmelarčík (University of London)
Mgr. Orkida Borshi (University College London)

b) Turecký dar

FF UK obdržela fi nanční prostředky od Velvyslanectví Turecké repub-
liky (dar ve výši 168 000 eur), a to na zajištění jednoho akademického 
místa v Ústavu Blízkého východu a Afriky, které umožní akreditaci sa-
mostatného oboru Turkologie. V roce 2009 bylo vyčerpáno 853 087 Kč.

11. Hostující pedagogové na FF UK v roce 2009

K rozšiřování a upevňování mezinárodní vědecké a pedagogické spo-
lupráce jednotlivých pracovišť fakulty s významnými zahraničními 
odborníky přispěl významnou měrou v roce 2009 rozvojový projekt, 
jehož jádro tvoří přednáškové cykly zahraničních vědců. Pobyty pro-
běhly v součinnosti se základními součástmi, které díky projektu mo-
hou navazovat nové spolupráce či rozvíjet spolupráci stávající.

Na fi nancování pobytů hostujících pedagogů bylo z Rozvojového 
projektu MŠMT ČR zajištěno 1 050 000 Kč. Filozofi cká fakulta vydala 
rovněž sborník s příspěvky hostujících pedagogů.

12. Zahraniční lektoráty

a) Lektorát českého jazyka na Svobodné univerzitě v Bruselu

Ve shodě s MŠMT ČR pokračoval jako hostující profesor při Středis-
ku českých studií v letním semestru 2008/2009 PhDr. Richard Vacu-
la, Ph.D. Od akademického roku 2009/2010 byla na toto prestižní mís-
to nominována Mgr. Olga Nádvorníková.

b) Lektorát českého jazyka na Univerzitě Granada

Univerzita v Granadě projevila zájem o pokračování spolupráce na 
této úrovni. V akademickém roce 2009/2010 byl jmenován lektorem 
Mgr. Josef Prokop, Ph.D.

c) Hankuk University of Foreign Studies

FF UK opětovně vyjádřila souhlas s působením dr. Jiřího Pešičky na pos-
tu lektora bohemistiky, a to do konce zimního semestru 2009/2010.
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13. Mimořádné fi nanční příspěvky poskytnuté na základě
podané žádosti

V roce 2009 poskytovala fakulta prostřednictvím zahraničního odděle-
ní mimořádný fi nanční příspěvek pedagogům na pokrytí části nákladů 
spojených s výjezdem např. na konferenci, krátkodobý pobyt apod. Jed-
nalo se o pokrytí mimořádných výdajů, které není možné hradit z fi -
nančních prostředků přidělených jednotlivým katedrám a ústavům.
Ústav etnologie – 8 000 Kč
Jazykové centrum  – 12 360,59 Kč
Katedra sociální práce – 7 247 Kč
Ústav anglického jazyka a didaktiky – 12 808,18 Kč
Ústav Blízkého východu a Afriky – 18 012 Kč
Ústav Dálného východu – 6 743 Kč
Ústav teoretické a komputační lingvistiky – 20 841 Kč
Ústav translatologie – 8 190 Kč
Celkem byly zaměstnancům touto formou uhrazeny cestovní náklady 
ve výši 94 201,77 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.

15. Spolupráce s kulturními středisky

FF UK dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních institucí, které 
si kladou za cíl šířit poznatky o kultuře a jazyce svých zemí. S ohledem 
na činnost organizovanou přímo v rámci fakulty zasluhuje zvláštní 
pozornost spolupráce s Institutem Camões (Portugalsko), Institutem 
Cervantes (Španělsko) a s lektorátem katalánštiny, ukotveným v doho-
dě mezi Univerzitou Karlovou a vládou Andorry, jejíž delegace v roce 
2009 UK opět navštívila.

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.

16. Společné studijní programy

Obory FF UK připravují studijní programy na různých stupních studia 
ve spolupráci se zahraničními partnery.

Středoevropská akademická iniciativa

V roce 2009 proběhla dvě jednání k přípravě společného magisterské-
ho programu Středoevropských studií (v červnu v Bratislavě a v pro-
sinci v Praze) s cílem koordinovat vypracování akreditačních materiálů 
(Univerzita v Lublani, Karlova Univerzita v Praze, Univerzita Komen-
ského v Bratislavě a Jagellonská univerzita v Krakově) a připravit další 
kroky vzájemné spolupráce. Prostřednictvím Univerzity v Lublani podá 
seskupení přihlášku do programu Evropské komise Erasmus Mundus 
– Curriculum Development. Byl také předložen text budoucí konsorční 
smlouvy. Rektor UK rovněž podepsal Letter of Intent.

Na základě iniciativy Université Libre de Bruxelles proběhlo v Praze 
v březnu 2009 jednání se zástupci dalších středoevropských univerzit 
o možnostech společného programu se zaměřením na středoevrop-
skou kulturní problematiku (Brusel, Berlín, Vídeň, Varšava, Bratislava 
a Praha). V říjnu proběhlo další setkání v Bruselu, na kterém jednotli-
vé fakulty představily osnovy svých studijních programů.

17. Prague Network

Významnou událostí roku bylo setkání děkanů iniciativy Prague Net-
work, které se uskutečnilo v Praze 21. až 24. května 2009. Jednání více 
než dvaceti zástupců evropských fi lozofi ckých a humanitních fakult 
bylo zaměřeno na problematiku hodnocení vědy, problémy a perspek-
tivy studentské mobility a možnosti organizačních změn sdružení. 
Součástí programu bylo rovněž projednání návrhu společné deklara-
ce, jejíž znění bylo fi nalizováno během setkání organizačního výboru 
v Praze dne 14. prosince 2009 pod názvem Prague Declaration – Let’s 
Stop the Degradation of Humanities and Social Sciences in Education and 
Research. Na tomto setkání byla rovněž diskutována témata příštího 
setkání v Salamance.
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V.  ROZVOJ
garant kapitoly: Ing. Jiří Gregor,
proděkan pro rozvoj

Ekonomika

Oproti předcházejícím dvěma letům, kdy fakulta ukončila fi skální 
rok se záporným hospodářským výsledkem, se podařilo v roce 2009 
hospodaření stabilizovat. Na kladném hospodářském výsledku ve 
výši celkem 1 705 000 Kč se podílel jak kladný hospodářský výsledek 
v hlavní činnosti ve výši 141 000 Kč, tak především kladný hospodář-
ský výsledek 1 564 000 Kč v doplňkové činnosti. Z hlediska celkového 
obratu fakulty ve výši 618 068 000 Kč činí tento kladný výsledek pou-
hých 0,28 % a je zřejmé, že se jedná o stabilitu velmi vratkou. Navíc 
v hlavní činnosti, která zahrnuje vedle činnosti vzdělávací i projekty 
včetně výzkumných záměrů a specifi ckého výzkumu, se projevilo, tak 
jako již v předcházejících letech, významné podfi nancování z hledis-
ka dotace na hlavní vzdělávací činnost, a to ve výši 14 431 000 Kč, 
kterou saturují fi nanční zdroje projektové. Pouze navýšení fi nančních 
prostředků výzkumným záměrům ze strany MŠMT v průběhu roku, 
kontinuita projektu na záchranu tzv. malých oborů podporovaného ze 
strany MV ČR a úspěšnost fakulty v získávání grantových prostředků 
zajistily kladné znaménko u celkového výsledku.

Personální situace

V personálním obsazení vedoucích oddělení děkanátu došlo v průběhu 
roku 2009 k několika změnám. Ve funkci vedoucí studijního oddělení 
ukončila činnost Mgr. Vlasta Ransdorfová. Výkonem funkce vedoucí 
oddělení byla nejprve pověřena a následně jmenována Dana Budková. 
Na jaře roku 2009 nastoupila nová vedoucí ekonomického oddělení 
Ing. Marcela Kvasničková. Již od konce roku 2008 byl pověřen výko-
nem funkce tajemníka fakulty Ing. Jan Pospíchal. V průběhu roku 
proběhly dva neúspěšné konkurzy na výběr nového tajemníka fakulty, 
až na podzim roku 2009 v rámci konkurzu třetího uspěl Ing. Pavel 
Blažek, který převzal funkci tajemníka k začátku roku 2010.

Prostorová situace, investice

Hlavní investiční akcí roku 2009 byla dostavba centrální knihovny 
FF UK a příprava na zprovoznění Centra studijních a informačních 
služeb (CeSIS). Po téměř ročním zdržení stavby, které bylo způsobeno 
změnou projektu v roce 2007, a následném vzájemném vypořádání zá-
vazků mezi FF UK a původním dodavatelem (1. česká stavební Praha, 
spol. s r. o.) proběhlo na jaře 2009 výběrové řízení, na jehož základě 
byl vybrán nový dodavatel (Metrostav a. s.).

Stavební práce byly obnoveny v červenci 2009 po uzavření smlouvy 
mezi FF UK a akciovou společností Metrostav a jejím schválení MŠMT. 
Původní harmonogram předpokládal dokončení stavebních prací včet-
ně zkušebního provozu dodávaných technologií před koncem roku 
2009. Ke konci roku se podařilo stavbu dokončit. Zkušební provoz 
technologického vybavení proběhl v lednu 2010 v důsledku nutnos-
ti provedení stavebních prací, které vyplynuly z pasportizace stavby 
a v původním harmonogramu nebyly zahrnuty. Kolaudace dokonče-
ných prostor byla naplánována na 22. leden 2010. V průběhu výstavby 
probíhala úzká spolupráce mezi proděkanem pro rozvoj, tajemníkem 
fakulty, ředitelkou KFF, projektantem (VPÚ Deco Praha a. s.) a doda-
vatelem stavby.

Nad rámec fi nančních prostředků z investičního záměru zajišťo-
vali pracovníci laboratoře výpočetní techniky (LVT) nákup a instalaci 
moderních informačních technologií a vybavení knihovny v celkové 
hodnotě přes 3 500 000 Kč.

V průběhu roku 2009 byly zahájeny práce na investiční akci „Od-
stranění zatékání do objektu FF UK“. V rámci tohoto stavebního 
projektu bude kompletně repasováno schodiště a podlaha podesty 
hlavní budovy FF UK. Hlavním smyslem této činnosti je ale zamezit 
průsakům vody do suterénních prostor přední části fakulty (prostor 
transformátorovny a depozity nové knihovny FF UK) provedením nové 
hydroizolace. V průběhu podzimu byla repasována dvě schodišťová 
pole, další práce bude probíhat po technologické přestávce v jarních 
měsících roku 2010.

V průběhu roku byly zajišťovány i jiné, menší investiční akce, fi -
nančně hrazené ze zdrojů Fondu rozvoje majetku, za zmínku stojí re-
konstrukce prostor Katedry pomocných věd historických a archivního 
studia, částečně fi nančně zajištěné z grantového zdroje.

Ve druhé polovině roku 2009 se objevila naděje na významnou no-
vou prostorovou kapacitu. Univerzita Karlova dostala nabídku na ná-
kup dvou propojených objektů v ulici Opletalova na Praze 1. Kvestor 
UK s ohledem na značnou míru prostorové nedostatečnosti fakulty 
nám nabídl možnost prověřit si vhodnost tohoto objektu. Po prohlídce 
a základní rekognoskaci byla na základě zadání fakulty zpracována 
studie využití, ze které vyplynulo, že objekt je pro naše potřeby vhodný. 
Následovala jednání s MŠMT k zajištění fi nančních zdrojů na nákup 
a nutnou rekonstrukci objektu. Na podkladě studie byly zpracovány 
dva investiční záměry a předloženy včetně studie k posouzení MŠMT. 
I když ke konci roku 2009 ještě nebylo nic rozhodnuto, je velmi prav-
děpodobné, že investiční záměr na nákup objektu bude schválen.

Na konci roku 2009 došlo k události, která bude mít významný do-
pad na fi nanční zdroje i aktivity Filozofi cké fakulty v roce příštím. 
V průběhu vánočních svátků došlo ve Šporkově paláci k havárii vody 
(přetržení přívodní hadičky vody na sociálním zařízení ve 3. NP) 
a pravděpodobně po téměř čtyři dny, kdy byl objekt uzavřen, zde vy-
tékala voda. Palác byl až do úrovně přízemí vyplaven, zasaženy byly 
především svislé konstrukce – stěny a podlahy. Došlo i k zatečení vody 
do kleneb v přízemí objektu. Zcela zničeno bylo vybavení tlumočnické 
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laboratoře Ústavu translatologie. Po zjištění havárie byly obratem za-
hájeny základní sanační práce a vysoušení objektu. Byla informována 
pojišťovací společnost a podniknuty kroky k zajištění projektu sana-
ce objektu, památkového průzkumu ad. Palác se podařilo v průběhu 
zimního zkouškového období uvést do stavu, kdy v něm bude moci 
probíhat výuka, vlastní sanační práce proběhnou v letních měsících 
roku 2010.

Další rozvojové aktivity

Na jaře 2009 byly zprovozněny nové webové stránky Filozofi cké fa-
kulty. Díky tomuto počinu získaly webové stránky FF UK modernější 
vzhled, jsou snadněji ovladatelné z pozice jejich přispěvatele i uživate-
le a vyznačují se rovněž vyšší bezpečností. Designově vycházejí z gra-
fi ckého manuálu fakulty (včetně použití nového loga). Jejich struktura 
je postavena na redakčním systému Dokument Globe. Již v průběhu 
roku na tuto změnu zareagovaly některé katedry a ústavy a začaly 
podobu vlastních stránek podle nich upravovat.

Grantový referát

Úkolem grantového referátu je asistovat akademickým pracovníkům 
fakulty i jejím zaměstnancům při podávání žádostí o podporu a rea-
lizaci všech typů projektů. Grantový referát akademickou obec pra-
videlně informuje o aktuálních uzávěrkách a zájemcům o grantovou 
podporu pomáhá najít nejvhodnější fi nanční zdroje pro jejich projek-
tové záměry. V rámci fakulty pečuje o několik rozvojových projektů 
a všestranně zajišťuje interní grantovou soutěž.

V roce 2009 se agenda grantového referátu rozšířila o správu licencí 
k dílům vytvořeným v rámci grantů. Na podzim 2009 byla grantovým 
referátem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita získána 
podpora pro projekt na zlepšení pracovních podmínek pro rodiče-aka-
demiky, který bude realizován od března 2010 v jeho přímé gesci.

Interní granty

V rámci vnitrofakultního výběrového řízení bylo podáno celkem 55 
projektů. 24 z nich bylo podpořeno fi nanční částkou v souhrnné výši 
3 040 000 Kč. Jde vždy o jednoleté vědecké projekty studentů a akade-
mických pracovníků FF UK, jejich přehled je uveden v příloze č. 9.

Akce pořádané grantovým referátem v roce 2009:
– 21. ledna – seminář pro žadatele o interní grant UK FF
– 21. ledna – seminář pro řešitele projektů Fondu rozvoje vysokých
  škol
– 5. března – seminář pro řešitele interních grantů UK FF
– 23. dubna – seminář pro řešitele projektů Grantové agentury UK
– 24. dubna – seminář pro řešitele projektů Grantové agentury UK
– 29. října – seminář pro žadatele o grant Grantové agentury UK
– 3. prosince – seminář pro řešitele projektů Grantové agentury UK
– 4. prosince – seminář pro řešitele projektů Grantové agentury UK

Vydané informační materiály:
– Finanční zdroje na podporu vědeckých a pedagogických aktivit dok-
torandů Filozofi cké fakulty UK v akademickém roce 2009/2010 (in-
formační leták)
– Informace k nakládání s autorskými právy k výsledkům práce za-
městnanců a studentů UK FF (informační leták)



V I .  K N I H O V N A
F I L O Z O F I C K É  F A K U L T Y  U K



← Přesun knižního fondu do prostor CeSIS



Knihovna Filozofi cké fakulty UK  40 | 41

VI. KNIHOVNA
 FILOZOFICKÉ FAKULTY UK

Garant kapitoly: Šárka Frantová, BBus

Knihovna Filozofi cké fakulty UK v Praze je pracovištěm, které posky-
tuje veřejné knihovnické a informační služby členům akademické obce 
Filozofi cké fakulty i Univerzity Karlovy, odborné veřejnosti a dalším 
zájemcům. Pro rok 2009 byly stanoveny tyto základní priority:
– dostavba prostor a příprava provozu centrální knihovny,
– stabilizace personální situace,
– zpracování vysokoškolských kvalifi kačních prací,
– rozvoj meziknihovní výpůjční služby (dále MVS),
– správa a propagace elektronických informačních zdrojů,
– pořádání vzdělávacích akcí pro uživatele,
– rozšiřování systému automatizovaných knihovních výpůjček,
– integrace a ochrana knihovních fondů,
– katalogizace a retrospektivní katalogizace knihovních fondů.

1. Centrum studijních a informačních služeb

Rok 2009 byl především ve znamení stavebního dokončení prostor 
a přípravy provozu Centra studijních a informačních služeb (dále
CeSIS) – nové centrální knihovny FF UK.

Ve spolupráci s knihovní komisí, akademickou obcí a knihovnami 
kateder a ústavů připravovalo Koordinační a metodické centrum (dále 
KMC) v průběhu roku 2009 vše pro spuštění provozu CeSIS. Bylo nut-
né sestavit profi l knižního fondu CeSIS – vytipovat vhodnou literaturu 
z knihoven kateder a připravit její přesun do nových prostor. Oddělení 
katalogizace KMC vypracovalo vlastní systém stavění knih pro volný 
výběr, který je založen na vybraných znacích Mezinárodního desetin-
ného třídění (MDT) a zahrnuje všechny obory zastoupené na fakultě. 
Vymezení tříd signatur respektuje potřeby jednotlivých oborů, počty 
jejich studentů a prostorové dispozice volných výběrů CeSIS. Systém 
pořádání je postaven tak, aby jej bylo možné v budoucnu bez pro-
blémů dále modifi kovat podle aktuálních potřeb jednotlivých oborů 
i uživatelů CeSIS.

Ve spolupráci s vedením fakulty připravilo KMC návrh personálního 
zajištění CeSIS a návrh rozpočtu na nákup literatury v prvním roce 
provozu knihovny. Od 1. dubna 2010 nabízí Centrum studijních a in-
formačních služeb svým čtenářům:
– výpůjční, referenční a bibliografi cké služby,
– 160 studijních míst,
– PC studovnu se samoobslužnými kopírkami a možností dobíjení ko-
pírovacích karet,

– týmovou studovnu vybavenou audiovizuální technikou,
– volné výběry odborné literatury, periodik a beletrie,
– přístup k elektronickým informačním zdrojům (dále EIZ),
– připojení k wifi .

2. Personální situace

Koncem roku 2008 nastoupila Mgr. Eva Březinová, ředitelka Knihovny 
FF, na mateřskou dovolenou. V její funkci ji nahradila Šárka Frantová, 
BBus. V průběhu roku 2009 proběhlo několik dalších personálních 
obměn, ve druhém pololetí se situace stabilizovala. Podařilo se zís-
kat pracovníky na pozice: knihovník MVS, katalogizátor, systémový 
knihovník, zpracování vysokoškolských kvalifi kačních prací, správa 
EIZ. Zůstávají neobsazeny pozice: správa knihovních fondů, pracovník 
akvizice. V roce 2010 bude nutné personálně zajistit i Centrum studij-
ních a informačních služeb.

Na činnosti celé soustavy knihoven fakulty se v roce 2009 podílelo 
45 pracovníků v zaměstnaneckém poměru (33,4 pracovních úvazků), 
z toho 21 se středoškolským a 24 s vysokoškolským vzděláním. Odbor-
né knihovnické vzdělání má 20 pracovníků.

3. Knihovní fondy

Knihovny fakulty rozšířily své fondy o 13 626 evidovaných knihovních 
jednotek, což je o 3 944 méně než v roce předchozím. Příčin bylo ně-
kolik. V první řadě byl ve srovnání s rekordní dotací v roce 2008 nižší 
počet knih nakoupených z grantových fi nančních prostředků, zvýšily 
se ceny nakupované literatury a uživatelé volí častěji přístup ke stále 
se zvyšujícímu počtu plnotextových databází. Z fondu deseti oboro-
vých knihoven bylo vyřazeno 3 452 knihovních jednotek. Knihovní 
fond fakulty dosáhl celkově 1 089 268 jednotek.

V rámci centrálního nákupu a distribuce časopisů bylo do knihoven 
objednáno 374 titulů časopisů (v 526 exemplářích), z toho většina byla 
nakoupena, darem bylo získáno pouze 15 titulů.

Do celouniverzitního souborného katalogu přispěla fakulta 16 356 
bibliografi ckými záznamy. Celkový počet bibliografi ckých záznamů 
o fondech FF UK tím vzrostl na 245 209. V elektronickém katalogu 
byla ke konci roku 2009 zpracována téměř 1/4 fakultního fondu.

4. Akvizice tištěných monografi í a periodik

Finanční prostředky na nákup literatury jsou čerpány z několika 
zdrojů.

Z fakultního rozpočtu byly hrazeny:
– časopisy v hodnotě 901 200 Kč, z toho tvoří zahraniční tituly více
 než 2/3 (647 600 Kč),
– knihy v hodnotě 914 570 Kč.



Výroční zpráva 2009

V souladu s platnými pravidly UK o hospodaření s grantovými fi nanč-
ními prostředky byla zaevidována a zpracována literatura získaná:
– z grantů a dalších mimorozpočtových zdrojů v hodnotě
 2 961 275 Kč,
– z výzkumných záměrů v hodnotě 1 530 100 Kč.

5. Elektronické informační zdroje (EIZ)

Vedle tištěných informačních zdrojů mají uživatelé z řad pracovníků 
a studentů fakulty přístup k 80 celostátním nebo celouniverzitním 
předplaceným databázím (k oborovým databázím v rámci progra-
mu INFOZ s fi nanční účastí fakulty v hodnotě 156 950 Kč). Přístupy 
k 7 dalším databázím v hodnotě 695 250 Kč zajistila pro své uživate-
le fakulta sama. Elektronické informační zdroje jsou zpřístupňovány 
prostřednictvím Portálu elektronických informačních zdrojů Univerzi-
ty Karlovy v Praze.

6. Vysokoškolské kvalifi kační práce

Díky retrospektivnímu zpracování a digitalizaci, kterou uskutečnila 
Knihovna psychologie (nyní Knihovna psychologických a sociokultur-
ních věd), byl v roce 2009 výrazně navýšen počet vysokoškolských 
kvalifi kačních prací zpracovaných v automatizovaném knihovním sys-
tému Aleph a vložených do Univerzitního digitálního repozitáře UK 
(dále UDR). V současné době je zde uloženo přes 5 300 elektronických 
verzí bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací ob-
hájených na FF UK. Od prosince 2009 jsou prostřednictvím digitálního 
repozitáře a on-line katalogu Aleph dostupné široké veřejnosti plné 
texty prací odevzdaných od roku 2006 (včetně). V roce 2009 k nim 
přibylo 1 263 nových přírůstků.

7. Služby

Výpůjční služby

V knihovnách fakulty bylo v roce 2009 registrováno 16 263 uživate-
lů, všichni v informačním systému UK. Uživatelé si vypůjčili celkem 
61 271 dokumentů, z toho 53 870 výpůjček proběhlo prostřednictvím 
automatizovaného protokolu ve 14 dílčích knihovnách fakulty, 7 401 
dokumentů bylo zapůjčeno na výpůjční lístky. Počet knihoven s au-
tomatizovanými výpůjčkami se neustále zvyšuje, v září 2009 přešla 
na automatizovaný protokol Knihovna germanistiky (do uvedeného 
počtu automatizovaných výpůjček nebyla zatím zahrnuta).

Meziknihovní výpůjční služba (MVS a MMVS)

V uplynulém roce byl zaznamenán výrazný nárůst uspokojených poža-
davků na meziknihovní výpůjční službu (MVS). Celkový počet těchto 
výpůjček vzrostl na 1 203, což je padesátiprocentní nárůst oproti roku 

2008. Z toho 601 knih zapůjčily knihovny FF UK jiné české knihovně. 
Nejčastějšími žadateli bylo 36 vysokoškolských knihoven, 15 státních 
vědeckých knihoven a 36 městských knihoven.

FF UK si vypůjčila z 15 vysokoškolských a 10 státních vědeckých 
knihoven celkem 178 knih. Detailní rozbor výpůjček MVS tedy ukazu-
je, že se jedná alespoň o částečnou reciprocitu výpůjčních služeb.

Ze zahraničních knihoven si prostřednictvím Národní knihovny 
půjčila fakulta formou mezinárodní meziknihovní výpůjční služby 
(MMVS) 424 dokumentů, což je o třetinu více než v roce předchozím.

Vzdělávací akce

V roce 2009 probíhaly zejména informační semináře o službách pří-
slušných oborových knihoven, školení vyhledávání v katalogu Aleph 
pro studenty 1. ročníků a další uživatele knihoven, vyhledávání v da-
tabázích pro pedagogy a studenty vyšších ročníků. Celkem se usku-
tečnilo 148 vzdělávacích akcí, což je při srovnání s rokem 2008 počet 
o polovinu vyšší.

8. Integrace a ochrana knihovních fondů

Knihovna psychologických a sociokulturních věd

Během letních prázdnin byly sloučeny knihovní fondy kulturologie 
a andragogiky s knihovními fondy psychologie a sociologie. Vznikla 
tak Knihovna psychologických a sociokulturních věd (Celetná 20, pří-
zemí) s knihovním fondem 39 164 jednotek, který je využíván nejen 
studenty a pedagogy výše zmíněných oborů. Přesunutím fondů kultu-
rologie a andragogiky z hlavní budovy Filozofi cké fakulty do Celetné 
ulice se zvýšil uživatelský komfort pro čtenáře z řad studentů a pe-
dagogů těchto oborů. Sloučení knihovních fondů umožnil vstřícný 
přístup všech zainteresovaných kateder a ústavů včetně knihovníků.

Stěhování knižních fondů předcházelo dokončení rekonstrukce 
studovny, jejíž první fáze byla započata již v roce 2008 a mohla být 
uskutečněna díky fi nančnímu daru sociologa prof. Václava Suchého. 
Knihovna získala také nový depozitář v těsné blízkosti studovny v pří-
zemí budovy. Prostory, které původně využívala Knihovna etnologie 
(fondy byly přesunuty do depozitáře v hotelu Krystal a do depozitáře 
v prvním patře budovy v Celetné 20), byly rovněž zrekonstruovány 
a vybaveny novými knižními regály za fi nanční účasti fakulty i rek-
torátu.

Depozitář Krystal

Od července do října 2009 bylo do nového knižního depozitáře v are-
álu hotelu Krystal v Dejvicích navezeno téměř 1 300 běžných met-
rů knih a časopisů z méně půjčovaných fondů Knihovny anglistiky 
a amerikanistiky, Knihovny románských studií, Knihovny germanis-
tiky, Knihovny pro slovanskou fi lologii, Knihovny Ústavu etnologie, 
Knihovny Českého egyptologického ústavu, Knihovny Ústavu Dálného 
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východu, Knihovny Ústavu pro dějiny umění a Knihovny Ústavu pro 
pravěk a ranou dobu dějinnou.

9. Řešené projekty

Retrokatalogizace živého fondu FF UK

Stejně jako v roce 2008 byl i letos realizován projekt Retrokatalogizace 
živého fondu FF UK v rámci dotačního programu VISK5 RETROKON 
ministerstva kultury. Ve spolupráci s externími spolupracovníky z řad 
studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví i jiných kateder 
fakulty bylo zpracováno přes 4 500 bibliografi ckých záznamů titulů 
z knihovních fondů knihoven řeckých a latinských studií, historie, an-
glistiky a amerikanistiky, germanistiky, slovanské fi lologie, iberoame-
rikanistiky, romanistiky, Dálného východu, indologie, pravěku a rané 
doby dějinné, hudební vědy. Pracovníci KMC prováděli supervizi vy-
tvořených záznamů a ty pak byly předány do Souborného katalogu 
ČR. Státní dotace této činnosti dosáhla 100 000 Kč, spoluúčast fakulty 
činila 82 500 Kč.

Restaurování historického knižního fondu Filozofi cké fakulty UK 
v Praze

Také v případě restaurování vzácných knižních fondů FF UK jsme 
navázali na rok 2008 a opět se nám podařilo od ministerstva kul-
tury (v rámci programu Knihovna 21. století) získat fi nanční částku 
50 000 Kč na podporu projektu Restaurování historického knižního 
fondu Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2009 
tak mohlo být zrestaurováno dvanáct svazků vzácných knih ze 
16. a 17. století z fondu Knihovny Ústavu pro dějiny umění. Knihy byly 
vyčištěny, byla provedena oprava jejich desek i vazby, odprášení, za-
konzervování, vytvořeny ochranné obaly a fotodokumentace. Finanční 
spoluúčast fakulty obsáhla 76 000 Kč.

Restaurování fondu hudebnin Knihovny hudební vědy Filozofi cké 
fakulty UK v Praze

V programu Knihovna 21. století se nám podařilo uspět i s projek-
tem Restaurování fondu hudebnin Knihovny hudební vědy Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Díky dotaci 10 000 Kč a fi nanční 
spoluúčasti fakulty ve výši 44 750 Kč jsme mohli zahájit restaurování 
vzácného hudebního fondu. V průběhu roku 2009 se podařilo zpraco-
vat 150 exemplářů významných hudebnin. Jednotlivé svazky souboru 
poškozených hudebnin byly očištěny, svázány a opatřeny na míru vy-
tvořenými ochrannými deskami. Knihy jsou po ukončení restaurace 
uloženy ve vhodných skladovacích podmínkách. Nyní probíhá biblio-
grafi cké zpracování restaurovaných hudebnin v automatizovaném 
knihovnickém systému Aleph.

Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)

Knihovna FF UK vstoupila v rámci programu INFOZ ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy do několika konsorcií na nákup elektronic-
kých informačních zdrojů. Na následující dva roky je tak zajištěn pří-
stup on-line k oborovým databázím z oblasti hudební a fi lmové vědy, 
lingvistiky, teologie, historie, psychologie, knihovnictví a informační 
vědy, společenských věd.

10. Bibliografi e publikační činnosti pracovníků FF UK

V prvním pololetí roku 2009 byla zpracována bibliografi e veřejně pub-
likovaných prací interních pracovníků FF UK za rok 2008. 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, do RIV byla data odeslána 
ve formátu XML.

Bibliografi e předaná do celouniverzitní databáze obsahovala celkem 
1 836 záznamů veřejně publikovaných prací pracovníků fakulty.

Druh výsledku Počet

článek v časopise 708 

kniha, kapitola v knize, stať ve sborníku 1 074

disertační práce 15

datový soubor 3

AV dokumenty 15

výzkumná zpráva 20

Záznamy přijaté do RIV 1 836

Na rok 2010 je plánováno připojení fakulty k centrálnímu systému 
pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů UK pomocí 
aplikace OBD (Osobní bibliografi cká databáze).
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Příloha č. 1

Vedení FF UK v roce 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.,
proděkanka pro studijní záležitosti

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

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

Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj

Ing. Jan Pospíchal, tajemník (pověřen výkonem funkce tajemníka)

Příloha č. 2

Vedení Akademického senátu FF UK v roce 2009

Předseda: Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Předsednictvo: Mgr. Eva Lehečková, Mgr. Samuel Zajíček,

Mgr. Dušan Radovanovič, Mgr. Josef Šlerka



Příloha č. 3

Počty přihlášených a přijatých uchazečů pro akademický rok 
2009/10 a počty studentů zapsaných do 1. ročníku studia na FF UK 
v akademickém roce 2009/10

Kód 
programu

Studijní obor
Zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek

MPP
Bodů 

k přijetí
Počty 

přijatých
Počet 

zapsaných

B7310 Anglistika-amerikanistika AAA 474 80 50 116 94

B7310 Čeština v komunikaci neslyšících CN 81 25 64 28 20

B7310 Český jazyk a literatura CJL 615 200 50 248 148

B7310 Čeština pro cizince CC 75 20 73 27 22

B7310 Finská studia SUO 77 20 63 21 15

B7310 Francouzská fi lologie FF 146 35 63 47 30

B7310 Hispanistika HP 128 35 74 44 35

B7310 Italianistika ITA 98 35 62 36 33

B7310 Japonská studia JP 182 20 80 20 20

B7310 Latina LT 27 20 50 15 12

B7310 Německý jazyk a literatura NJL 149 110 50 94 64

B7310 Nizozemský jazyk a literatura NL 69 20 66 21 15

B7310 Norská studia NO 120 25 62 25 16

B7310 Novořečtina NR 50 20 53 19 17

B7310 Obecná jazykověda OBJ 34 20 68 12 11

B7310 Portugalistika POR 30 15 55 17 16

B7310 Sinologie TJ 78 20 65 26 26

B7310 Starořečtina RC 44 20 55 23 15

B7310 Středoevropská studia SE 51 80 50 33 27

B7310 Švédská studia SW 107 12 65 16 11

B7310 Tibeto-mongolská studia TMS 32 20 50 19 15

B7310 Turkologie TU 25 20 50 14 12

B7310 Východoevropská studia VE 80 80 50 41 31

B6101 Filozofi e FS 217 60 70 63 57
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Kód 
programu

Studijní obor
Zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek

MPP
Bodů 

k přijetí
Počty 

přijatých
Počet 

zapsaných

B6101 Religionistika RL 84 20 62 20 19

B7310 Fonetika FON 36 16 53 10 8

B7105 Archivnictví a pomocné vědy historické ARHP 96 40 50 43 13/13

B7105 Etnologie ETN 96 30 65 35 30

B7105 Historie HS 498 175 70 191 126/36

B7105 Klasická archeologie ARK 63 20 68 23 22

B7105 Pravěká a raně středověká archeologie ARP 49 20 50 25 21

B7310 Indologie se spec. sanskrt SAN 38 20 90 19 17

B7201 Informační studia a knihovnictví INSK, ISV 280 40+40 56 131 33+62

B7310 Jihovýchodoevropská studia JV 47 80 51 38 32

B6101 Logika LG 48 30 60 30 19

B8109 Dějiny umění DU 268 40 55 44 42

B8104 Divadelní věda DV 88 30 52 22 20

B8109 Estetika EST 88 25 50 32 27

B8104 Filmová studia FIV 235 20 68 22 24 

B8102 Hudební věda HDV 43 25 80 27 25

B8109 Kulturologie KULT 219 30 70 39 37

B7501 Andragogika a personální řízení ANPR 827 50 75 54 24/21

B7501 Pedagogika PD 213 45 71 61 26/27

B6701 Politologie PO 631 60 53 70 38

B7313 Angličtina pro mezikulturní komunikaci AK 593 40 66 47 30

B7313 Francouzština pro mezikulturní komunikaci FK 227 30 62 27 20

B7313 Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština CCR 63 15 54 21 19

B7313 Němčina pro mezikulturní komunikaci NK 221 30 50 28 26

B7313 Ruština pro mezikulturní komunikaci RK 92 20 52 11 9

B7313 Španělština pro mezikulturní komunikaci SK 99 20 51 14 10

B6731 Sociální práce SOPR 135 35 71 50 48



Kód 
programu

Studijní obor
Zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek

MPP
Bodů 

k přijetí
Počty 

přijatých
Počet 

zapsaných

B6703 Sociologicko-ekonomická studia SOEK 58 20 71 20 17

B6703 Sociologie SG 142 30 62 30 25

Celkem (pro bakalářské studium) 8 566 2 209 1 728

N7310 Anglistika-amerikanistika AAA 41 60 50 28 20

N7310 Čeština pro cizince CCE 24 15 58 14 8

N7105 Iberoamerikanistika IBRF 25 22 51 13 11

N7310 Indologie se spec. sanskrt SAMI 2 20 90 2 0

N7310 Indologie se spec. tamilština TAMI 1 15 90 1 1

N7310 Japonská studia JPS 19 10 50 12 8

N7310 Mongolistika MONG 6 12 90 6 6

N7310 Romistika ROM 2 5 87 1 1

N7310 Sinologie SIN 8 10 80 7 5

N7310 Srovnávací jazykověda SRJA 3 15 77 3 2

N6101 Filozofi e FIL 28 10 50 8 5

N6101 Religionistika REL 8 7 81 1 1

N7105 Archivnictví a pomocné vědy historické ARCH 20 15 53 11 2/3

N7105 Etnologie ETNO 25 3 65 20 17/0

N7105 Historie HIS 129 90 56 112 41/22

N7105 Klasická archeologie ARK 9 10 57 5 3

N7105 Pravěká a raně středověká archeologie ARP 37 25 69 28 16

N7201 Informační studia a knihovnictví INSK 107 80 61 84 45/23

N7201 Studia nových médií SNM 56 30 53 30 25

N6101 Logika LOG 10 15 80 9 8

N8109 Dějiny umění DŮM 49 5 65 20 15

N8104 Divadelní věda DIV 17 10 52 7 4

N8104 Filmová studia FIS 8 3 50 3 3
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Kód 
programu

Studijní obor
Zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek

MPP
Bodů 

k přijetí
Počty 

přijatých
Počet 

zapsaných

N8102 Hudební věda HV 14 15 80 11 7

N7501 Andragogika a personální řízení ANDR 155 30 75 34 32

N7501 Pedagogika PED 106 15 73 18 2/13

N7502 Sociální pedagogika PDS 224 30 76 63 17/37

N7502 Učitelství pedagogiky PDU 67 10 78 15 4/7

N6701 Politické teorie PT 2 10 50 1 0

N6701 Politické teorie a současné dějiny POT 136 40 59 48 32

N6731 Sociální práce SOCP 140 35 81 42 33

N6703 Sociologie SOC 70 30 62 29 21

Celkem (pro navazující magisterské studium) 1 548 686 501 

M7701 Psychologie PS 784 60 69 74 69

Celkem (pro magisterské studium) 784 74 69

P7310 Anglická a americká literatura XANL 7 8 57 5 4

P7310 Anglický jazyk XANJ 4 5 44 3 1/1

P7310 Český jazyk XCJ 12 10 56 10 9

P7310 Dějiny české literatury a teorie literatury XCL 15 8 60 11 10

P7310 Didaktika konkrétního jazyka XDKJ 12 10 51 8 2/5

P7310 Fonetika XFO 1 6 47 1 1

P7310 Germánské jazyky a literatury XGER 11 3 60 7 7

P7310 Jazyky zemí Asie a Afriky XJAA 6 5 60 6 3/1

P7310 Matematická lingvistika XMLI 2 4 59 2 1

P7310 Obecná a srovnávací literatura XKOM 1 4 60 1 1

P7310 Obecná lingvistika XOBL 3 4 52 3 2/1

P7310 Románské jazyky XROJ 1 2 55 1 1

P7310 Románské literatury XROL 8 5 60 6 5/1



Kód 
programu

Studijní obor
Zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek

MPP
Bodů 

k přijetí
Počty 

přijatých
Počet 

zapsaných

P7310 Slovanská fi lologie XSLF 3 8 60 3 2/1

P7310 Slovanské literatury XSLL 5 4 60 5 3

P7310 Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky XTAA 7 7 60 4 3

P7310 Translatologie XTRA 4 5 30 3 2/1

P6101 Filozofi e XFIL 17 8 55 8 8

P6101 Religionistika XREL 5 7 60 4 4

P7105 České dějiny XCDE 27 12 60 20 13/6

P7105 Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky XDAA 4 8 60 2 1

P7105 Dějiny antického starověku XANT 1 2 48 1 1

P7105 Didaktika dějepisu XDDE 2 4 58 2 2

P7105 Egyptologie XEGY 3 1 60 3 1/2

P7105 Etnologie XETN 16 6 58 11 8/2

P7105 Historie/obecné dějiny XODE 14 12 60 14 12/2

P7105 Moderní hospodářské a sociální dějiny XHST 6 10 58 6 3/1

P7105 Iberoamerikanistika XIBE 9 6 60 8 4/2

P7105 Klasická archeologie XARK 7 5 55 7 6/1

P7105 Pomocné vědy historické XPVH 7 5 60 7 2/5

P7105 Pravěká a raně středověká archeologie XARP 12 10 11 6/4

P7201 Informační věda XINF 17 10 58 14 7/5

P6101 Logika XLG 2 4 56 2 1

P8109 Dějiny výtvarného umění XVU 29 10 60 16 7/8

P8104 Divadelní věda XDV 8 4 60 7 5/1

P8109 Estetika XEST 4 4 51 3 3

P8104 Filmová věda XFV 5 2 50 4 3

P8102 Hudební věda XHV 6 5 60 5 3/1

P8109 Kulturologie XKUL 22 7 60 7 4/2

P7501 Andragogika XAND 14 8 37 6 6
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Kód 
programu

Studijní obor
Zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek

MPP
Bodů 

k přijetí
Počty 

přijatých
Počet 

zapsaných

P7501 Pedagogika XPED 13 8 54 9 3/6

P6701 Politologie XPOL 14 8 55 10 6/3

P7701 Klinická psychologie XPSK 12 5 50 9 1/7

P7701 Obecná psychologie XPSO 1 4 33 1 1

P7701 Psychologie práce a organizace XPSP 4 3 33 2 2

P7701 Sociální psychologie XPSS 11 3 56 11 7/4

P6703 Sociologie XSOC 13 10 59 8 4/3

Celkem (pro doktorské studium) 407 297 267

Příloha č. 4

Počty studentů v bakalářském a magisterském studiu k 31. 10. 2009
(bez studentů na krátkodobých studijních pobytech)

Studijní program Druh

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Filozofi e

B6101 196      

229M6101   2    

N6101     31  

Sociologie

B6703 110      

190M6703   44 2   

N6703     34  

Sociální politika a sociální práce

B6731 30 48     

179M6731   10    

N6731     91  

Historické vědy

B7105 583 101     

1 074M7105   136 20   

N7105     187 47

Informační studia a knihovnictví

B7201 255      

538M7201   1    

N7201     190 92



Studijní program Druh

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Filologie

B7310 1 284      

2 145M7310   753    

N7310     108  

Anglistika-amerikanistika

B7311 198      

253M7311   21    

N7311     34  

Čeština v komunikaci neslyšících
B7312 79      

79
N7312       

Pedagogika

B7501 163 175     

671M7501   45 49   

N7501     124 115

Humanitní studia M6107   436    436

Logika

B6142 34       

M6142   15    57

N6142     8  

Politologie

B6701 143      

222M6701   20    

N6701     59  

Překladatelství a tlumočnictví
B7313 92      

139
M7313   47    

Učitelství pro střední školy M7504   28    28

Psychologie M7701   318 121   439

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

B8109 413      

735M8109   257 18   

N8109     47  

Celkem  3 904 2 343 1 167 7 414
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Příloha č. 5

Počet absolventů pregraduálního studia v kalendářním roce 2009

Studijní program Druh

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Filozofi e

B6101 7

15M6101 1

N6101 7

Sociologie

B6703 13

24M6703 7 1

N6703 3

Sociální politika a sociální práce

B6731 23

68M6731 21

N6731 24

Historické vědy

B7105 60 8

150M7105 30 10

N7105 41 1

Informační studia a knihovnictví

B7201 53

95M7201

N7201 28 14

Filologie

B7310 46

188M7310 134

N7310 8

Anglistika-amerikanistika

B7311 23

28M7311 5

N7311

Čeština v komunikaci neslyšících
B7312 5

8
N7312 3

Pedagogika

B7501 34 57

169M7501 35 20

N7501 14 9

Humanitní studia M6107 66 66

Logika
B6142 5

8
M6142 3

Politologie

B6701 23

35M6701 10

N6701 2



Studijní program Druh

Typ studia 

CelkemBc. Mgr. Nav. 

P K P K P K

Překladatelství a tlumočnictví
B7313

13
M7313 13

Učitelství pro střední školy M7504 28 28

Psychologie M7701 54 54

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

B8109 18

97M8109 73 4

N8109 2

Celkem 375 515 156 1 046

Příloha č. 6

Realizované vzdělávací programy v rámci CŽV na FF UK v Praze (2009)

Katedra/Ústav Název kurzu
Počet

posluchačů

Katedra psychologie

 

Stres a možnosti jeho zvládání 17

Nové trendy forenzní psychologie 14

Sociálně-psychologický výcvik pro speciální pedagogy 13

Psychologie pro každý den 63

Forenzní psychologie pro speciální pedagogy 18

Škola jako místo setkávání 126

Katedra psychologie 
Katedra pedagogiky

Učitelství pro střední školy 12

Pedagogické a psychologické základy učitelství 19

Katedra psychologie
Centrum dalšího vzdělávání

Kurz pro metodiky prevence na školách
(Uherský Brod)

33

Ústav hudební vědy Uvedení do hudební vědy 7

Ústav české literatury a literární vědy
Literatura ve škole 18

Literatura ve škole 65

Ústav translatologie Evropský kurz konferenčního tlumočení 16
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Katedra/Ústav Název kurzu
Počet

posluchačů

Katedra andragogiky a personálního řízení

Andragogika a personální řízení (XIV. běh) 39

Andragogika a personální řízení (XV. běh) 56

Andragogika a personální řízení (XVI. běh) 40

Ústav Dálného východu Kapitoly z japonské kultury 38

Katedra divadelní vědy Evropské divadlo napříč staletími 12

Katedra fi lmových studií Úvod do teorie a dějin fi lmu 51

Jazykové centrum Celkem: 11 kurzů 104

Angličtina 59

Němčina 19

Ruština 26

Příloha č. 7

Kurzy U3V na FF UK v Praze (2009)

Název kurzu Počty posluchačů

Aktuální problémy výchovy 50

Antická kultura 86

Člověk v Čechách 19. a 20. století – lidské osudy v historickém kontextu 77

Člověk v českých dějinách (1. roč.) 147

Dějinný běh a smysl první a druhé republiky česko-slovenské 86

Čeština včera, dnes a zítra (2. roč.) 21

Dějiny a kultura starého Egypta – nové poznatky ke starému Egyptu 228

Informace pro 21. století. Role moderních knihoven a informačních institucí 13

Kapitoly z dějin českého překladu aneb od Shakespeara k Vernovi 13

Kulturní tradice Východu (1. roč.) 204

Občanská genealogie (tři skupiny) 67

Osobnosti české a světové kinematografi e 77



Název kurzu Počty posluchačů

Politické myšlení v českých zemích 19. a 20. století (2. roč.) 35

Poznejte své předky aneb Úvod do pochopení svých osobních dějin 111

Psychologie pro život aneb jak nám psychologie pomáhá (1. roč.) 142

Psychologie pro život aneb jak nám psychologie pomáhá (2. roč.) 95

Monumentální a drobné umění římské říše 56

Rozmanitost tradic a kultur (1. roč.) 80

Slavné postavy světového divadla a dramatu 117

Sociální a estetické aspekty evropského kostýmu a módy 18.–20. století 129

Sociální gerontologie 132

Současná spisovná čeština 25

Střední Evropa od doby halštatské do doby stěhování národů 79

„Věk extrémů“ – světové dějiny 20. století 118

Vybrané kapitoly z dějin hudby (2. roč.) 111

Vybrané kapitoly z dějin umění Čech, Moravy a Slezska 255

Žena a česká společnost od středověku do dnešních dnů 137

Příloha č. 8

Projekty řešené na UK FF v letech 2006–2009

Program
Počet projektů Výše podpory (tis. Kč)

2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006

Aktion 1 4 4 3 51 163 89 96 

ASO Brno – – 1 – – – 158 –

Česko-německý fond budoucnosti 1 – – 2 10 – – 120 

Evropská komise 5 9 12 7 1 713 2 627 4 520 1 427 

Evropské strukturální fondy 7 7 12 13 10 391 1 807 1 070 407 

Evropský parlament 1 1 1 – 222 373 1 149 –
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Program
Počet projektů Výše podpory (tis. Kč)

2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006

Finanční mechanismy EHP/Norska 3 – – – 576 – – –

Finská republika – – 1 – – 662 325 –

Fond rozvoje vysokých škol 12 8 6 4 1 302 1 949 1 159 385 

Gerda Henkel Stiftung 1 – – – 59 – – –

Grantová agentura Akademie věd ČR 12 8 8 4 2 896 1 566 1 713 1 023 

Grantová agentura ČR 62 49 65 58 26 265 22 335 17 680 25 863 

Grantová agentura Univerzity Karlovy 83 93 69 20 12 863 12 274 10 978 3 890 

Mezinárodní visegrádský fond 3 3 – – 1 097 1 160 – –

MK ČR 4 6 4 2 656 1 181 1 497 270 

MŠMT ČR 31 27 69 29 150 323 132 271 137 433 114 922 

MZV ČR 1 1 – – 60 117 – –

Nadace Český literární fond – – 1 – – – 7 –

Nadace Dilia 1 1 – – 5 7 – –

Nadace Sophia – – 1 – – – 10 –

� e Rothschild Foundation Europe 1 – – – 73 – – –

Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada

– 1 – – – 50 – –

Velvyslanectví Kanady 1 – – – 38 – – –

Celkem 230 218 250 142 208 600 178 542 177 788 148 403 

Příloha č. 9

Seznam realizovaných interních grantů v roce 2009

Řešitel projektu Název projektu

Mgr. Abdou Mohamed Abdou (ČEgÚ) Nebkauhorova mastaba v Sakkáře a její výzdobný program

Mgr. Alena Andrlová-Fidlerová, Ph.D. (ÚČJTK) Příprava a vydání edice drobných textů 17. a 18. století o sv. Františku Xaverském

Mária Attresová (ÚPRAV)
Komparácia kultúrnych kontaktov mladoneolitického obyvateľstva v priestore horného Potisia 
až po územie severne od Karpát



Řešitel projektu Název projektu

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (ÚČLLV)
Webové centrum výzkumu československé literatury a kultury reálného socialismu v období 
tzv. normalizace

Mgr. Zuzana Čengerová (ÚRS) Jazykový kontakt v chicano caló

Bc. Lukáš Houdek (ÚJCA) Výzkum v komunitě indické kasty Domů

Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (ÚSVS)
Konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře: prozaická tvorba představitelů 
tzv. „stanislavovského fenoménu“

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (ÚPRAV) Osídlení horských oblastí českých zemí v minulosti

Bc. Veronika Krištofová (ÚKAR) Noricko-panónske opaskové garnitúry a ich sociálne-etnický význam

Mgr. Anna Křivánková (ÚDV) Slovník japonských komiksových autorů a děl

Mgr. David Machek (ÚDV) Antologie fi losofi ckých komentářů k textu Zhuangzi

Mgr. Miloš Miškovský (ÚFaR) Filosofi e lidského, příliš lidského

Laura Pacherová (ÚŘLS)
Stopy Pindarových Vítězných ód v Prudentiově hymnické tvorbě a Horatiův vliv z pohledu 
sekundární literatury – kritické zhodnocení

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (ÚSVS) Slovanský areál a Evropa (Konference mladých slavistů V)

PhDr. Dušan Radovanovič (ÚSD)
Vliv médií na formování pohledu britské společnosti na středoevropský prostor v letech 
1918–1948

Bc. Robert Roreitner (ÚFaR) Otázka řeči v raném Nietzschově myšlení

Dr. Juan A. Sánchez Fernández (ÚRS) Mezi utopií a ironií na prahu modernity v zrcadle románské a česky psané literatury

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (ÚKAR) Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie

PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (ÚGS) Jiný svět a jinakost v mýtu a náboženství

PhDr. Pavel Szobi (ÚSD)
Vybavenost domácností v Německé demokratické republice v sedmdesátých letech
20. století. Příspěvek k dějinám konzumní společnosti

PhDr. Jaroslava Šťastná (SOCP) Sociální exkluze na místní úrovni a strategie jejich překonávání

doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. (ÚGS) Slovník německy píšících spisovatelů

Rostislav Valvoda (ÚTRL) Bibliografi cká on-linová databáze české literatury v angličtině

PhDr. Václav Vaněk, CSc. (ÚČLLV) Antologie české romantické literatury II – próza a drama
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Příloha č. 10

Projekty řešené na UK FF v roce 2009

Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

Aktion Mgr. Adéla Jůnová-Macková (ÚHSD)
Ägypten und Österreich VI – Spursuche, zweiseitiges Workshop und 
Treff en der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe

Česko-německý fond 
budoucnosti

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (CE)
Bruncvík a víla. Evropské myšlení ve středoevropském kontextu
(česko-německá monografi e)

Dilia Veronika Frydrychová (KDV)
Scénické čtení hry Wolfganga Bauera: Batyskaf 17–26 aneb Peklo je 
nahoře v překladu studentů FF UK

Evropská komise / 6. rámcový 
program

doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (ÚSD) CLIOHRES.net

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

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

Evropská komise / 7. rámcový 
program

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)

Evropský parlament prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (ÚTRL)

European Masters in Conference
Interpreting – a one year intensive postgraduate course with Czech 
as A, B or C language, off ering retour and relay interpretation of 
professional standards into several EU languages (English, French, 
German, Spanish, Italian)

Finanční mechanismy EHP/
Norska

doc. Filip Karfík, Ph.D. (ÚFaR) Platónův dialog Sofi stés

Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., M.A. (ÚŘLS) Interpreting Medieval Manuscripts between Centre and Periphery

Finanční mechanismy EHP/
Norska (UK FF spoluřešitel)

Mgr. Vendula Vlková-Hingarová (SIAS) Multietnické Norsko: sámské reálie a jazyky na českých univerzitách

Fond rozvoje vysokých škol doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (KPVHAS) Digitální výukové materiály pro středověkou paleografi i II

Mgr. Petr Christov, Ph.D. (KDV) Dějiny slovenského divadla a dramatu (seminární cyklus a přednášky)

doc. PhDr. Vladimír Just, CSc. (KDV)
Malé scény v českém divadle 60.–90. let 20. století (přednáškový 
cyklus)



Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. (KDV) Vídeňské lidové divadlo 18. a 19. století

Mgr. Štěpán Kubalík (EST) Podpora tutorského systému na Katedře estetiky UK FF

Mgr. Zbyšek Stodůlka (ÚČD)
E-Learning v teorii a praxi výuky dějepisu: Tvorba elektronických 
prezentačních materiálů k českým moderním dějinám v prostředí
LMS-Moodle

PhDr. Markéta Malá, Ph.D. (ÚAJD) Mluvnice současné angličtiny – internetová aplikace

RNDr. Mgr. Kyriaki Chábová, Ph.D. (ÚŘLS) Tvorba předmětu Dějiny novořecké literatury

Mgr. Michaela Brosmanová (ÚSVS)
Digitalizace literárněvědných textů ke studiu slovenské literatury 
v období 1948–1956

Mgr. Krystyna Mogilnicka (KDV) DISK USE

doc. Mgr. Marie Koldinská, PhDr. (ÚČD) Inovace předmětu Základní problémy studia raného novověku

Mgr. Vít Bělič, CSc. (KLOG)
Obnova počítačové učebny Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
v areálu Celetná

Grantová agentura Akademie 
věd ČR

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (ÚTRL)
Možnosti a meze mezikulturní komunikace (příspěvek k výzkumu 
metajazykových omezení překladu)

Jakub Čapek, Ph.D. (ÚFaR) Fenomenologie vnímání a ontologie světa u Merleau-Pontyho

Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (ÚČD)
Cirkulace informací o francouzské a brabantské revoluci v českém 
a moravském prostředí. Informace a protiinformace

Grantová agentura Akademie 
věd ČR (UK FF spoluřešitel)

PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (KPS) Psychologická charakteristika nastupující dospělosti

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (ÚČD) Mnichov v pamětech současníků

Grantová agentura Akademie 
věd ČR juniorský

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

Mgr. MgA. Tereza Dvořáková (KFV)
Mocenské kinematografi cké struktury v období Protektorátu Čechy 
a Morava
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Mgr. Adéla Macková (ÚHSD)
Československé zájmy v Iráku v letech 1918–1938. Životní příběh 
doktorky Vlasty Kálalové di-Lotti

Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., M.A. (ÚŘLS)
Jak si zapamatovat Bibli: Recepce „Summarium Biblie“
ve 13.–15. století

Jiří Janák, � .D. (ČEgÚ) Různé úrovně autority v rámci egyptského náboženství ve 3. tis. př. Kr.

Mgr. Kateřina Volná (ÚČLLV)
Komunistická strana Československa na Filozofi cké fakultě UK
1968–1989

Grantová agentura Akademie 
věd ČR juniorský (UK FF 
spoluřešitel)

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

Grantová agentura ČR doc. Mgr. Dalibor Antalík, Dr. (ÚFaR) Norma a její překročení v archaickém myšlení

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

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

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

RNDr. Petr Boschek, CSc. (KPS) Analýza reliability diagnostických a klasifi kačních procedur v psychologii

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

PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (ÚRS)
Pražský lingvistický kroužek 1926–1953: nejstarší dějiny ve světle 
archivních pramenů

doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. (ÚPOL) Vystěhovalectví do Ruska a česká politika

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

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



Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

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

Hons.B.A., M.A. Eva Filippová, Ph.D. (FÚ) Studium vývinu dětského chápání emocí a reprezentace mysli u jiných

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

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

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

PhDr. Ivan Klimeš (KFV) Narativ optikou projektu

Mgr. Zuzana Korecká (ETNO) Zkoumání kulturní identity mexických indiánů Tarahumarů

Mgr. Adéla Jůnová-Macková (ÚHSD) Českoslovenští vědci v Orientu 1918–1938

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

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

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

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

Dita Válová, Ph.D. (ÚFaR) Filosofi cké a náboženské myšlení judaismu

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (ÚSVS) Duchovní a historická tradice v ruské kultuře: kontinuita a diskontinuita

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (SOC) Sociologický výzkum historického vědomí obyvatel České republiky

doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (KPS)
Interkulturní česko-francouzsko-kanadská studie analyzující interakci 
rodič – dítě – učitel se zaměřením na školní přípravu
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Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (ÚČD)
Homo Hygienicus. Medikalizace, lékařské myšlení a hygienická
(sebe)disciplína obyvatelstva v českých zemích (cca 1750 – cca 1825)

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

PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (ÚGS)
Velký německo-český slovník – fi nalizace substantivní a adjektivní 
databáze

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

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

doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (ÚPOL) Česká levice tváří v tvář „Třetí cestě“ v mezinárodním srovnání

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

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (ÚSD) Židovská šlechta v českých zemích

Grantová agentura ČR
(UK FF spoluřešitel)

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (ÚČD)
Česko-slovenská konfrontace historiků. Koordinace výzkumu a edice. 
Československá historická ročenka

prof. PhDr. Milan Slavický, Mg.A. (ÚHV) Souborné kritické vydání děl Bohuslava Martinů – 1. fáze

doc. PhDr. František Vrhel, CSc. (ETNO)
Etnologický výzkum drogové závislosti v soudobé české společnosti: 
Turnerovská perspektiva

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (ÚHSD) Role státu v německém hospodářství 20. století

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (ÚČLLV)  Identita české literatury a její mezinárodní kontext

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (ÚČLLV) Reprezentace a literární historie

PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (FÚ) Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny

PhDr. Libuše Heczková, Ph.D. (ÚČLLV) České feministické myšlení 19. a 20. století



Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

Mgr. Vít Strobach (ÚHSD)
Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu do zahraničí v letech 
1938–1939 – strategie, rozsah, preferované destinace

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (KPVHAS)
LIBRI CIVITATIS – dokumentace a zpřístupňování městských knih 
v České republice I

Grantová agentura ČR / 
doktorský grant

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

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
(do 30. 6. LOG / od 1.7. ÚFaR)

Logické základy sémantiky

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (ÚTRL) Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945

Grantová agentura ČR / 
postdoktorský grant

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

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

Mgr. Jana Mynářová, Ph.D. (ĆEgÚ) Amarna jako křižovatka starověkého světa

Mgr. Mlada Holá (PVHAS)
Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku 
a v raném novověku (1437–1617)

Mgr. Radek Honzík (LOG) Logické a množinově-teoretické vlastnosti funkce kontinua

PhDr. Simona Hoskovcová-Horáková, Ph.D. 
(KPS)

Možnosti působení mateřské školy na vnímanou osobní účinnost 
předškolních dětí

Mgr. Jakub Jinek (ÚFaR) Založení politična v klasické politické fi losofi i

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (ÚFaR) Etické aspekty sebepoznání v Platónově fi losofi i

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

Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. (ÚČLLV) Dimenze řečové události

PhDr. Michal Pullman, Ph.D. (ÚHSD)
Zdokonalení, intenzifi kace, urychlení, přestavba. Hospodářské debaty 
v Sovětském svazu a Československu 80. let 20. stol.
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Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (ÚFaR)
Myšlení německé romantiky v díle W. Benjamina a jeho dnešní 
relevance

PhDr. Mgr. Drahomír Suchánek, Ph.D. 
(ÚSD)

Právo exkluzivity a možnosti ovlivnění papežských voleb

PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. Jan Grossman. Biografi e myšlení

PhDr. Jan Záhořík (ÚBVA)
Separatismus, konfl ikty a ohniska napětí v Africe: teorie, příčiny, 
případové studie

Grantová agentura UK 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 literárněteoretické terminologie

Mgr. Eva Nachmilnerová (ÚHV) Tvorba Jana Nováka v období jeho německé emigrace (1977–1984)

Mgr. Lubomír Novák (ÚSJ) Elektronická lexikální databáze jaghnóbštiny



Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

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 (ÚALK) Nástroj pro strojovou analýzu tvarosloví staré angličtiny

Mgr. Kateřina Tučková (ÚDU) Skupina Radar

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

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

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

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

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

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

Mgr. Ivana Havlíková (ÚDU)
Významové roviny antického mýtu: Antická mytologická tematika 
v českém umění 30. let 20. století 

Mgr. Hana Králová (ÚSD)
Rakouští diplomaté. Proměna diplomatického sboru Rakouska 
a Rakouska-Uherska v letech 1815–1918 

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

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



Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

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

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

Marián Sloboda (ÚLUG) Vzdálenosti mezi slovanskými jazyky a jejich vzájemná srozumitelnost

Tomáš Kminiak (ÚSD)
Analýza vzájomných vzťahov Nixonovej administratívy a Brandtovej 
vlády, 1969–1974

Jan Hasil (ÚPRAV) Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku

Lenka Suková (ČEgÚ)
Skalní umění severovýchodní Afriky v kontextu krajinném 
a archeologickém

Lucia Majlátová (SIAS)

Stav bilaterálního vnímání a kontaktů Československa a států Střední 
Ameriky (Guatemala, Honduras, Kostarika, Nicaragua, Salvador) 
a vytváření vzájemného obrazu mezi veřejností v období poslední fáze 
existence Československa (po r. 1968)

Karel Černý (SOC)
Politické probuzení islámu. Ke kořenům vzestupu islamistických hnutí 
a radikalizace Blízkého východu

František Martínek (ÚČJTK) Lingvistická analýza českých humanistických textů

František Bartoš (SOC) Narcismus a partnerské násilí u mladých lidí

Daniela Vrbová (ÚGS)
Dánsko jako utopie: obraz Dánska v dánské exilové literatuře 
v Latinské Americe a latinskoamerické exilové literatuře v Dánsku 

Mikuláš Čtvrtník (ÚČD) Kalistovy „duchové dějiny“ a tradice německé Geistesgeschichte

Marek Dospěl (ČEgÚ) Christianizace egyptské Západní pouště ve světle nových pramenů

Eva Bolceková (KPS) Mozečkový kognitivně-afektivní syndrom

Zuzana Křenková (ÚDU)
Architektura klášterů františkánů observantů v Čechách, na Moravě,
ve Slezsku a Horní Lužici v druhé polovině 15. století
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Markéta Růčková (KPVHAS) Studenti jednoty bratrské na počátku 17. století

Marika Tisucká (ÚPRAV) Mohylová pohřebiště střední doby bronzové v jižních Čechách

Vít Strobach (ÚČD) Židé a radikální socialismus v českých zemích (1890–1938)

Jarmila Vařeková (ÚŘLS) Slovesný vid ve staré řečtině a v současné češtině (kontrastivní přístup)

Ondřej Faktor (ÚDU) Středověká nástěnná malba v jihozápadních Čechách

Tomáš Koblížek (ÚČLLV) Pražská škola a problematika klasifi kace literárních druhů

Jiří Motl (KPS)
Náboženství jako psychologický a sociální faktor u psychotických 
onemocnění

Karel Chvalovský (KLOG) Automatické dokazování a neklasické logiky

Jakub Halama (ÚPRAV) Rotační mlýnky v nálezových kontextech doby římské na území Čech

Miroslav Severa (ÚFaR)
Jan Versor a jeho komentář k „De ente et essentia“ sv. Tomáše 
Akvinského

Šárka Alföldy (KPS) Projekt psychologické poradny pro interkulturní adaptaci na FF UK

Zuzana Čengerová (ÚRS) Vliv romštiny na lexikum ve vybraných evropských jazycích

Tomáš Gaudek (ÚDU)
Velislavova bible a ikonografi cké vlivy západoevropské knižní malby na 
soudobou iluminátorskou tvorbu v Čechách

Viktor Bielický (ÚSJ) Valenční slovník arabských sloves

Karin Šrámková (ÚDU) Architekt Vladimír Karfík

Gabriela � öndlová (SOC)
Komparativní analýza agroturistiky v České republice a Spolkové 
republice Německo



Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

Jan Děkanovský (KULT)
Sport v médiích – fenomén populární kultury a distributor kulturních 
vzorů

Zuzana Bedřichová (ÚČJTK) Sémantická funkce tzv. synsémantik ve výstavbě jazykového projevu

Josef Ženka (ÚBVA)
Vliv klanových a rodinných struktur na politický rozhodovací proces 
v Granadském emirátu

Jan Kysela (ÚKAR) Česká oppida a Středomoří

Tereza Kynčlová (ÚALK)
Antologie povídek amerických autorek regionální prózy: jižanská 
literatura a literatura Nové Anglie 19. století a chicanská literatura
20. století. 

Klára Fleková (ÚPRAV) Technologické aspekty výroby středověkých dlaždic

Jakub Novák (ÚFaR)
Problém morální soudnosti mezi hermeneutikou a fi losofi í jednání 
(Arendtová a Gadamer) 

Veronika Boháčová (ÚČD) Každodenní život šlechtičen v západních Čechách v 17. a 18. století

Gerda Henkel Stiftung Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., M.A. (ÚŘLS) Medieval Manuscript Miscellanies: Composition, Authorship, Use

Mezinárodní visegrádský fond Mgr. Štěpán Kubalík (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, DrSc. (ÚSVS)
Bachelor’s Degree Program in the Visegrad Studies (Central European 
Studies)

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

Ministerstvo kultury ČR / 
Knihovna 21. století

Mgr. Jan Baťa (ÚHV)
Restaurování hudebního fondu hudebnin Knihovny hudební vědy 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Šárka Frantová, BBus (KFF)
Restaurování historického knižního fondu Filozofi cké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze

Ministerstvo kultury ČR / 
VISK 5

Šárka Frantová, BBus (KFF) Retrokatalogizace živého fondu knihoven FF UK
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Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

MŠMT / Centralizované 
rozvojové projekty

PhDr. Daniela Janáková, CSc. (Mediatéka)
Speciální letní výběrová praxe z anglického jazyka na Univerzitě 
v Bristolu pro neslyšící a nedoslýchavé studenty Univerzity Karlovy 
v Praze

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
/ Centralizované rozvojové 
projekty

PhDr. Daniela Janáková, CSc. (Mediatéka)

Druhá fáze zvyšování odborné kvalifi kace českých znakových 
tlumočníků a univerzitních učitelů neslyšících formou kombinovaného 
rekvalifi kačního studia v oboru britského znakového jazyka jako 
prostředku výuky a tlumočení angličtiny

Mgr. MgA. Tereza Dvořáková (KFS)
Zvyšování jazykových a ICT kompetencí pedagogů oboru Filmová věda 
na UK FF

Mgr. Zbyšek Stodůlka (ÚČD)
Zdokonalování gramotnosti akademických pracovníků v oblasti ICT pro 
oblast výzkumu historické vědy

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (ÚČLLV)
Elektronická knihovna oborů česká literatura a komparatistika na www 
pro nevidomé a slabozraké

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (ÚTRL) Příprava CŽV pro vysokoškolské učitele překladu a tlumočení

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (ÚTRL)
Vývoj, příprava a nabídka specifi ckých modulů tlumočnických kurzů CŽV 
se zaměřením na problematiku EU a potřeby veřejné a státní správy

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
/ Centralizované rozvojové 
projekty (UK FF spoluřešitel)

Šárka Frantová, BBus (KFF) Odhalování plagiátů v seminárních pracích

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR / 
Decentralizované rozvojové 
projekty

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (děkan)
Vyhodnocení restrukturalizace studijních oborů a jejich inovací na
UK FF v Praze

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (proděkanka)
Podpora spolupráce FF UK se zahraničními univerzitami – doktorské 
obhajoby COTUTELLE

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (proděkanka) Podpora působení zahraničních akademiků na UK FF

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (proděkanka) Podpora mezinárodní mobility studentů na UK FF

PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (proděkanka) Podpora a poradenství znevýhodněným studentům na UK FF



Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (děkan) Podpora začínajících akademických pracovníků UK FF

Ing. Jiří Gregor (proděkan)
Centrum studijních a informačních služeb Knihovny FF UK: vybavení 
informační technikou a technologiemi

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (děkan)
Univerzita třetího věku na Filozofi cké fakultě UK – podpora vzdělávání 
seniorů

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (proděkan) Podpora přípravy habilitací a profesur na UK FF

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR / INFOZ
(UK FF spoluřešitel)

N/A (KFS) Filmdatabáze

N/A (ÚALK) EZAL

N/A (ÚHV, ÚISK) NK4VaVaI

N/A (ÚFaR, ÚRS, ÚŘLS) Litterae

N/A (KPS) Medkonsorcium

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR / Integrace 
cizinců

Mgr. Eva Janebová, Ph.D. (ZO) Interkulturní komunikace ve škole

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR / Centra 
základního výzkumu
(UK FF spoluřešitel)

prof. PhDr. Petr A. 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

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR / 
Multikulturní výchova

PhDr. Jan Červenka,, Ph.D. (ÚJCA) Výzkum a ověření práce s romštinou na školách

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR / Výzkumné 
záměry

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (ÚČD) České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
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Poskytovatel Řešitel/ka projektu Název projektu

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

Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR / Česko-polské fórum

prof. PhDr. Tomáš Halík, � .D. (ÚFaR) Polský fi losof na české univerzitě

Operační program Praha – 
Adaptabilita

doc. Dr. Milan Beneš (ANDR)
Rozvoj kombinované formy studia bakalářského programu oboru 
Andragogika a personální řízení 

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. (PVHAS)
Modernizace a rozšíření studijních programů v rámci oboru Archivnictví 
a pomocné vědy historické

Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (ÚDLV)
Zkvalitnění bakalářských studijních programů zavedením volitelných 
předmětů zaměřených na moderní dějiny a aktuální problémy zemí 
východní Asie (Japonsko, Čína, Korea, Vietnam) 

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

PhDr. Richard Papík, Ph.D. (ÚISK)
Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském 
kontextu

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
(UK FF fi nanční partner)

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (ÚTKL) Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk

Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
(UK FF nefi nanční partner)

PhDr. Hana Landová, Ph.D. (ÚISK)
Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) – podpora 
spolupráce, sdílení a transferu znalostí

PhDr. Richard Papík, Ph.D. (ÚISK) Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)

� e Rothschild Foundation 
Europe

Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (ÚHSD)
Translation of Hillel Kieval’s book � e Making of Czech Jewry. National 
Confl ict and Jewish Society in Bohemia, 1870–1918, into Czech

Velvyslanectví Kanady Mgr. Klára Kolínská, M.A., Ph.D. (ÚALK)
„American Indian Workshop“, Central European Lecture Tour by 
Professor Regna Darnell, University of Western Ontario, Canada

Vzdělávací nadace Jana Husa Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. (ÚJCA)
Zavedení překladatelského semináře a zmapování moderní bengálské 
povídkové tvorby



Příloha č. 11

Přehled základních statistických údajů Knihovny FF UK

Počty knihoven

celkem 43

Pracovníci

celkem osob 45

přepočtený stav (počet pracovních úvazků) 33,4

Knihovní fond (knihovní jednotky)

celkem 1 089 268

přírůstek knihovních fondů za rok 2009 13 626 

úbytek knihovních fondů za rok 2009 3 452 

počet bibliografi ckých záznamů v systému Aleph 245 209

Finanční prostředky na nákup odborné literatury, periodik a beletrie

čerpáno celkem 6 307 145 Kč

– čerpáno z rozpočtu KFF 1 815 770 Kč

– čerpáno z grantů, výzkumných záměrů a specifi ckých výzkumů 4 491 375 Kč

Finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ)

čerpáno celkem 852 200 Kč 

– čerpáno z rozpočtu KFF 156 950 Kč

– čerpáno z dotace 695 250 Kč

Finanční prostředky na ochranu fondu

čerpáno celkem 313 189 Kč

– čerpáno z rozpočtu KFF 253 189 Kč

– čerpáno z dotace 60 000 Kč

Uživatelé knihoven FF

registrovaní v IS UK 16 263

Služby

počet výpůjček celkem 61 271

– z toho automatizovaný výpůjční protokol 53 870
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– z toho výpůjční lístky 7 401

výpůjčky MVS celkem 1 244

– MVS knihoven FF jiným knihovnám v ČR 642

– MVS knihoven FF z jiných knihoven v ČR a zahraničí 602

počet vzdělávacích akcí 148

Knihovna Počet výpůjček

Knihovna psychologických a sociokulturních věd 17 414

Knihovna fi lozofi e a religionistiky 7 877

Knihovna anglistiky a amerikanistiky 7 849

Historický kabinet 6 079

Knihovna románských studií 3 240

Knihovna pro slovanskou fi lologii 3 122

Knihovna Šporkova paláce (translatologie, ibero-amerikanistika) 2 866

Knihovna Ústavu Dálného východu 2 125

Knihovna pedagogiky 1 423

Knihovna Ústavu etnologie 888

Knihovna Ústavu hudební vědy 653

Půjčovna skript 124

Knihovna obecné lingvistiky 108

Knihovna logiky 102

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Počet výpůjček

knihovny FF zapůjčily ze svých fondů celkem 601

 – VŠ knihovnám 251

 – státním vědeckým knihovnám 295

 – městským knihovnám 55

knihovna FF si zapůjčila z jiných knihoven v ČR 178

 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

prostřednictvím Národní knihovny ČR 424



Příloha č. 12

Přednášky hostujících profesorů 2009 

1. prof. Eva Maria Wilden
Pracoviště: ÚJCA
Termín pobytu: 6. 4. – 10. 4. 2009
Přednáška: 
– „Elements of Pre-Aryan Religion(s) in the Cankanm anthologies“

2. Dr. Wolfgang Greisenegger 
Pracoviště: KDV
Termín pobytu: 16. 4. – 19. 4. 2009
Přednáška: 
– „Světlo a prostor jako konstitutivní element divadla I, II“

3. prof. Antonietta Bisetto 
Pracoviště: ÚRS
Termín pobytu: 20. 4. – 25. 4. 2009
Přednášky: 
– „La Formazione di Parole e la Semantica Lessicale“
– „Gli Aggenttivi noc il Suffi  sso – Bile“

4. prof. Igor Lukeš 
Pracoviště: ÚSD
Termín pobytu: 2. 5. – 6. 5. 2009
Přednáška: 
– „Politická krize v předúnorovém Československu z pohledu velvyslance 

USA I, II“

5. prof. Dr. Leopold Pospíšil, Dr.hc.
Pracoviště: ETNO
Termín pobytu: 8. 5. – 28. 5. 2009
Přednášky:
– „Ekonomická antropologie (peníze, kapitál, trh, úvěr, soukromé 

vlastnictví a sociální diferenciace v kmenové společnosti“
– „Úvod do antropologie práva“
– „Sociální systém kmenové společnosti“
– „Trest smrti v kmenové společnosti (formy trestů u různých typů 

kmenových společností)“
– „Metody výzkumu v moderní vesnické společnosti“

6. prof. Dr. Eike Gringmuth-Dallmer 
Pracoviště: ÚPRAV
Termín pobytu: 11 .5. – 16. 5. 2009
Přednáška: 
– „Forschungsprobleme der hochmittelalterlichen Ostsiedlung“

7. prof. Ian Maitland Buchanan 
Pracoviště: ÚFaR
Termín pobytu: 11. 5. – 15. 5. 2009
Přednáška: 
– „Is a Schizoanalysis of Cinema Possible I, II“

8. prof. James Hillis Miller 
Pracoviště: ÚALK
Termín pobytu: 13. 9. – 18. 9. 2009
Přednáška: 
– „Člověk bez osudu Imre Kertésze: Fikce jako svědectví“

9. prof. Peter Clark
Pracoviště: ÚSD
Termín pobytu: 8. 10. – 9. 10. 2009
Přednášky:
– „Urban History and Green Space“
– „Global Cities from Ancient Times to the Present“

10. prof. Laura Alexis Janda
Pracoviště: ÚČJKT
Termín pobytu: 13. 10. – 18. 10. 2009
Přednášky:
– „Kvantitativní metody pro kulturní lingvistiku“
– „Metafora a metonymie v české mluvnici“

11. prof. Dr. Carita Paradis 
Pracoviště: ÚGS
Termín pobytu: 19. 10. – 23. 10. 2009
Přednášky:
– „Paradigmatic lexical relations“
– „Synonymy and corpus-based Research“
– „All antonyms are equal, but some are more equal than others.

A dynamic construal approach to antonymy“

12. dr. Lukas Haselböck
Pracoviště: ÚHV
Termín pobytu: 21. 10. – 22. 10. 2009
Přednášky: 
– „Soudobá hudba a její inspirační zdroje“
– „Aktuálnost Janáčkovy hudební tvorby“
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13. prof. Brian Rosenblum
Pracoviště: ÚISK
Termín pobytu: 23. 10. – 30. 10. 2009
Přednáška: 
– „Emergein roles for Academic Libraries in Supporting open 

Scholarship“

14. Barbara Schmiedtová, Ph.D.
Pracoviště: ÚČNK
Termín pobytu: 29. 10. – 3. 11. 2009
Přednáška: 
– „Dva a více jazyků v jedné hlavě: Co obnáší bilingvní či multilingvní 

kompetence?“

15. prof. Dr. Herbert Ulrich
Pracoviště: PVHS
Termín pobytu: 3. 11. – 5. 11. 2009
Přednášky:
– „Zwangsarbeiter in der deutschen Kriegswirschaft 1939–1945“
– „SS-Intellektuelle, Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft“

16. prof. Jürgen Schöpf
Pracoviště: ÚHV
Termín pobytu: 11. 11. – 13. 11. 2009
Přednáška: 
– „Learning jazz in South Africa: What does it mean? Jazz education

its meanings in a post-apartheid country“

17. prof. Lorraine Roubertie Soliman
Pracoviště: ÚHV
Termín pobytu: 11. 11. – 16. 11. 2009
Přednáška: 
– „� e serankure and music in tlokweng, Botswana. Interdisciplinary 

restudy of an indigenous bowed instrument“

18. prof. Harish Trivedi
Pracoviště: ÚTRL
Termín pobytu: 13. 11. – 22. 11. 2009
Přednášky:
– „But isn’t there still an East and West? Translation

and Globalization I, II“
– „Post colonial Studies I, II“

19. prof. Rudolf Jaworski
Pracoviště: ÚČD
Termín pobytu: 17. 11. – 20. 11. 2009
Přednáška: 
– „Austria im Zerrspiegel Deutscher, Tschechischer und Polnicher 

Karikaturen“

20. prof. Mindaugas Kvietkauskas
Pracoviště: ÚSVS
Termín pobytu: 22. 11. – 25. 11. 2009
Přednáška: 
– „Praha – Vilnius: Problém zkoumání multikulturnosti Vilniusu“

21. prof. Alma Antanina Lapinskiene
Pracoviště: ÚSVS 
Termín pobytu: 22. 11. – 25. 11. 2009
Přednáška: 
– „Vilniuská meziválečná literatura“

22. prof. Aušra Martisiute
Pracoviště: ÚSVS 
Termín pobytu: 22. 11. – 25. 11. 2009
Přednáška: 
– „Městská identita v litevské dramaturgii“

23. prof. Rosemary Hendry
Pracoviště: ÚDV
Termín pobytu: 23. 11. – 29. 11. 2009
Přednáška: 
– „Problems of Contemporery Japanese Society“

24. prof. 	 omas Luckmann
Pracoviště: Sociologie
Termín pobytu: 24. 11. – 27. 11. 2009
Přednášky: 
– „Religion and Morals in modern Society“
– „� oughts on the Communicative Construction of Reality“

25. prof. James Hill
Termín pobytu: 24. 11. – 29. 11. 2009
Pracoviště: Katedra sociální práce
Přednášky: 
– „How to interwiew and communicate with people from other 

cultures“
– „Working with Refugees“
– „Cultural issues in dealing with children and families and…“
– „Understanding child maltreatment and child abuse from

a cross-cultural perspective“
– „Understanding our own Biases and prejudices“
– „Multicultural Social Work“



26. Dr. Sandra Trehub
Termín pobytu: 25. 11. – 25. 11. 2009
Pracoviště: Fonetický ústav
Přednáška: 
– „Infancy: A musical history tour“

27. prof. Laurie Bauer
Pracoviště: ÚALD
Termín pobytu: 1. 12. – 3. 12. 2009
Přednáška: 
– „English Plural Morphology“

28. prof. Andrew Bowie
Pracoviště: Estetika
Termín pobytu: 7. 12. – 10. 12. 2009
Přednáška: 
– „Philosophy and the Humanities“

29. prof. Dalibor Veselý
Pracoviště: ÚDU
Termín pobytu: 9. 12. – 17. 12. 2009
Přednášky: 
– „Středověké umění a optická syntéza 13. století“
– „Giotto a capella Arena v Padově“
– „Počátky moderní perspektivy“
– „Luca Paccioli a Divina Proportione“
– „Vývoj projektivní perspektivy – anamorfosis“
– „Světlo, optika a barokní ilusionismus“
– „Světlo a geometrie v díle Guarina Guariniho“
– „Radikální baroko ve střední Evropě“
– „Rozklad jednoty a kontinuity barokního prostoru“
– „Piranesi a svoboda moderní invence“

30. Prof. Marek Nekula
Pracoviště: ÚČD
Termín pobytu: 9. 12. – 11. 12. 2009
Přednášky:
– „Národní symbolika ve veřejném prostoru I a II“

31. prof. Wolfgang Saus
Pracoviště: ÚHV
Termín pobytu: 11. 12. – 12. 12. 2009
Přednáška: 
– „Přesná kontrola hlasových formantů při harmonickém zpěvu“

32. Prof. Ivan Leudar
Pracoviště: ÚLUG
Termín pobytu: 12. 12. – 18. 12. 2009
Přednáška: 
– „Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989“

33. prof. Daniel Carlos Narváez Torregrosa
Pracoviště: ÚSD
Termín pobytu: 14. 12. – 18. 12. 2009
Přednáška:
– „Historická fakta v dějinách Španělska v kontextu světových 

historických osobností“
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Příloha č. 13

Přehled bilaterálních smluv 2009

Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Zahraniční univerzita ID kód Stát

Katedra divadelní vědy Universität Wien A  WIEN01 Rakouská republika

Ústav translatologie Universität Wien A  WIEN01 Rakouská republika

Ústav české literatury a literární vědy Universität Wien A  WIEN01 Rakouská republika

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Universität Wien A  WIEN01 Rakouská republika

Ústav světových dějin Universität Wien A  WIEN01 Rakouská republika

Ústav translatologie Karl-Franzens-Universität Graz A  GRAZ01 Rakouská republika

Ústav germánských studií Karl-Franzens-Universität Graz A  GRAZ01 Rakouská republika

Ústav světových dějin Karl-Franzens-Universität Graz A  GRAZ01 Rakouská republika

Ústav Dálného východu Universität Wien A  WIEN01 Rakouská republika

Ústav světových dějin Johannes Kepler Universität Linz A  LINZ01 Rakouská republika

Ústav pro dějiny umění Université de Liège B  LIEGE01 Belgické království

Ústav slavistických a východoevropských studií Universiteit Gent B  GENT01 Belgické království

Ústav českých dějin Université de Liège B  LIEGE01 Belgické království

Ústav českých dějin Université Catholique de Louvain B  LOUVAIN01 Belgické království

Ústav germánských studií Université de Liège B  LIEGE01 Belgické království

Ústav románských studií Université de Liège B  LIEGE01 Belgické království

Ústav anglofonních literatur a kultur Katholieke Universiteit Leuven B  LEUVEN01 Belgické království

Ústav fi losofi e a religionistiky Katholieke Universiteit Leuven B  LEUVEN01 Belgické království

Ústav bohemistických studií Hogeschool Gent B  GENT25 Belgické království

Ústav germánských studií Universiteit Gent B  GENT01 Belgické království

Ústav světových dějin Universiteit Gent B  GENT01 Belgické království

Ústav translatologie
Haute école Communauté française 
Bruxelles

B  BRUXEL81 Belgické království

Ústav informačních studií a knihovnictví Université Libre de Bruxelles B  BRUXEL04 Belgické království
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Ústav románských studií Université Libre de Bruxelles B  BRUXEL04 Belgické království

Ústav germánských studií Erasmushogeschool Brussel B  BRUSSEL46 Belgické království

Ústav světových dějin Universiteit Antwerpen B  ANTWERP01 Belgické království

Ústav fi losofi e a religionistiky Universiteit Antwerpen B  ANTWERP01 Belgické království

Katedra divadelní vědy Universiteit Gent B  GENT01 Belgické království

Ústav translatologie Haute Ecole Leonard de Vinci B  BRUXEL87 Belgické království

Ústav románských studií
Sofi iski Universitet „Sveti Kliment
Ohridski“

BG SOFIA06 Bulharská republika

Ústav světových dějin
Sofi iski Universitet „Sveti Kliment
Ohridski“

BG SOFIA06 Bulharská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Plovdivski Universitet „Paisii Hilendarski“ BG PLOVDIV04 Bulharská republika

Ústav anglofonních literatur a kultur Syddansk Universitet DK ODENSE01 Dánské království

Ústav informačních studií a knihovnictví Danmarks Biblioteksskole DK KOBENHA10 Dánské království

Ústav germánských studií Koebenhavns Universitet DK KOBENHA01 Dánské království

Ústav fi losofi e a religionistiky Koebenhavns Universitet DK KOBENHA01 Dánské království

Katedra fi lmových studií Koebenhavns Universitet DK KOBENHA01 Dánské království

Ústav slavistických a východoevropských studií Aarhus Universitet DK ARHUS01 Dánské království

Ústav české literatury a literární vědy Aarhus Universitet DK ARHUS01 Dánské království

Ústav germánských studií Aarhus Universitet DK ARHUS01 Dánské království

Ústav světových dějin Aarhus Universitet DK ARHUS01 Dánské království

Katedra andragogiky a personálního řízení Aarhus Universitet DK ARHUS01 Dánské království

Ústav slavistických a východoevropských studií Tartu Ülikool EE TARTU02 Estonská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Åbo Akademi SF TURKU02 Finsko

Ústav lingvistiky a ugrofi nistiky Tampereen Yliopisto SF TAMPERE01 Finsko
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Ústav světových dějin Tampereen Yliopisto SF TAMPERE01 Finsko

Katedra andragogiky a personálního řízení Lapin Yliopisto (Lay) SF ROVANIE01 Finsko

Ústav lingvistiky a ugrofi nistiky Oulun Yliopisto SF OULU01 Finsko

Ústav lingvistiky a ugrofi nistiky Humanistinen Ammattikorkeakoulu SF KAUNIAI03 Finsko

Katedra fi lmových studií Jyväskylän Yliopisto SF JYVASKY01 Finsko

Ústav informačních studií a knihovnictví Jyväskylän Yliopisto SF JYVASKY01 Finsko

Katedra psychologie Jyväskylän Yliopisto SF JYVASKY01 Finsko

Ústav slavistických a východoevropských studií Jyväskylän Yliopisto SF JYVASKY01 Finsko

Ústav ligvistiky a ugrofi nistiky Joensuun Yliopisto SF JOENSUU01 Finsko

Ústav světových dějin Helsingin Yliopisto SF HELSINK01 Finsko

Ústav bohemistických studií Tampereen Yliopisto SF TAMPERE01 Finsko

Ústav fi losofi e a religionistiky
EPHE – Ecole Pratique Des Hautes 
Etudes

F  PARIS054 Francouzská republika

Katedra fi lmových studií Université de Picardie Jules Verne F  AMIENS01 Francouzská republika

Katedra divadelní vědy Université de Picardie Jules Verne F  AMIENS01 Francouzská republika

Ústav translatologie Université de Picardie Jules Verne F  AMIENS01 Francouzská republika

Katedra divadelní vědy Université Paul Valéry (Montpellier III) F  MONTPEL03 Francouzská republika

Katedra sociologie Institut d‘etudes politiques de Paris F  PARIS014 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université de Poitiers F  POITIER01 Francouzská republika

Ústav románských studií Université Paris XII – Val de Marne F  PARIS012 Francouzská republika

Ústav světových dějin Université Paris XII – Val de Marne F  PARIS012 Francouzská republika

Katedra fi lmových studií Université Charles de Gaulle – Lille 3 F  LILLE03 Francouzská republika

Katedra divadelní vědy Université Charles de Gaulle – Lille 3 F  LILLE03 Francouzská republika

Katedra estetiky Université de Picardie Jules Verne F  AMIENS01 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université François Rabelais (Tours) F  TOURS01 Francouzská republika

Katedra psychologie
Université de Toulouse Le Mirail
(Toulouse II)

F  TOULOUS02 Francouzská republika
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Ústav románských studií
Université de Toulouse Le Mirail
(Toulouse II)

F  TOULOUS02 Francouzská republika

Ústav fi losofi e a religionistiky
Université de Toulouse Le Mirail
(Toulouse II)

F  TOULOUS02 Francouzská republika

Ústav českých dějin
Université de Toulouse Le Mirail
(Toulouse II)

F  TOULOUS02 Francouzská republika

Ústav hudební vědy Université Jean Monnet Saint-Etienne F  ST-ETIE01 Francouzská republika

Ústav románských studií Université Rennes II – Haute Bretagne F  RENNES02 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université Rennes II – Haute Bretagne F  RENNES02 Francouzská republika

Ústav hudební vědy Université Rennes II – Haute Bretagne F  RENNES02 Francouzská republika

Ústav románských studií Université de Poitiers F  POITIER01 Francouzská republika

Ústav české literatury a literární vědy
Institut National des Langues et
Civilisations Orientales

F  PARIS178 Francouzská republika

Ústav českých dějin École Normale Superieure, Paris F  PARIS087 Francouzská republika

Ústav českých dějin
École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS)

F  PARIS057 Francouzská republika

Ústav českých dějin
EPHE – École Pratique des Hautes 
Etudes

F  PARIS054 Francouzská republika

Ústav pro dějiny umění
EPHE – École Pratique des Hautes 
Etudes

F  PARIS054 Francouzská republika

Ústav translatologie Institut Catholique de Paris F  PARIS052 Francouzská republika

Ústav politologie Institut d‘etudes politiques de Paris F  PARIS014 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université Paris 13 – Paris Nord F  PARIS013 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université Paris 12 – Val De Marne F  PARIS012 Francouzská republika

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Université Paris 8 Vincennes – 
Saint-Denis

F  PARIS008 Francouzská republika

Ústav románských studií Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) F  PARIS004 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) F  PARIS004 Francouzská republika

Katedra estetiky Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) F  PARIS004 Francouzská republika

Ústav románských studií Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 F  PARIS003 Francouzská republika

Katedra fi lmových studií Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 F  PARIS003 Francouzská republika

Ústav světových dějin Université Pantheon-Sorbonne (Paris I) F  PARIS001 Francouzská republika
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Ústav fi losofi e a religionistiky Université Pantheon-Sorbonne (Paris I) F  PARIS001 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université de Paris X – Nanterre F  PARIS010 Francouzská republika

Katedra psychologie Unimes – Université de Nîmes F  NIMES17 Francouzská republika

Ústav fi losofi e a religionistiky Université de Nice – Sophia Antipolis F  NICE01 Francouzská republika

Ústav románských studií Université de Nantes F  NANTES01 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université de Nantes F  NANTES01 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université Nancy 2 F  NANCY02 Francouzská republika

Katedra psychologie Université Paul Valéry (Montpellier Iii) F  MONTPEL03 Francouzská republika

Ústav světových dějin Université Paul Valéry (Montpellier Iii) F  MONTPEL03 Francouzská republika

Ústav politologie Université Montpellier I F  MONTPEL01 Francouzská republika

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Université Lumière Lyon 2 F  LYON02 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université Lumière Lyon 2 F  LYON02 Francouzská republika

Ústav románských studií Université de Limoges F  LIMOGES01 Francouzská republika

Ústav románských studií Université Charles de Gaulle – Lille 3 F  LILLE03 Francouzská republika

Ústav románských studií Université Charles de Gaulle – Lille 3 F  LILLE03 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université Charles de Gaulle – Lille 3 F  LILLE03 Francouzská republika

Ústav fi losofi e a religionistiky Université Charles de Gaulle – Lille 3 F  LILLE03 Francouzská republika

Katedra fi lmových studií Université Charles de Gaulle – Lille 3 F  LILLE03 Francouzská republika

Ústav translatologie
École Normale Supérieure Lettres et 
Sciences Humaines

F  FONTENA01 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université de Bourgogne – Dijon F  DIJON01 Francouzská republika

Ústav románských studií Université Blaise Pascal Clermont II F  CLERMON02 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université de Caen Basse-Normandie F  CAEN01 Francouzská republika

Ústav českých dějin
Université Michel de Montaigne –
Bordeaux 3

F  BORDEAU03 Francouzská republika

Ústav románských studií
Université d‘Avignon et des Pays de 
Vaucluse

F  AVIGNON01 Francouzská republika

Ústav českých dějin
Université d‘Avignon et des Pays de 
Vaucluse

F  AVIGNON01 Francouzská republika
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Ústav světových dějin Université de Picardie Jules Verne F  AMIENS01 Francouzská republika

Ústav českých dějin Université de Provence – Aix-Marseille I F  MARSEIL01 Francouzská republika

Ústav lingvistiky a ugrofi nistiky Bergische Universität Wuppertal D  WUPPERT01 Spolková republika Německo

Ústav české literatury a literární vědy Johannes-Guttenberg-Universität Mainz D  MAINZ01 Spolková republika Německo

Ústav informačních studií a knihovnictví
Stuttgart Media University – University 
of Applied Sciences

D  STUTTGA06 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Universität Bayreuth D  BAYREUT01 Spolková republika Německo

Katedra sociologie Johannes-Guttenberg-Universität Mainz D  MAINZ01 Spolková republika Německo

Ústav translatologie Hochschule Zittau/Görlitz (FH) D  ZITTAU01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Hochschule Zittau/Görlitz (FH) D  ZITTAU01 Spolková republika Německo

Ústav českých dějin Eberhard-Karls-Universität Tübingen D  TUBINGE01 Spolková republika Německo

Ústav fi losofi e a religionistiky Eberhard-Karls-Universität Tübingen D  TUBINGE01 Spolková republika Německo

Katedra psychologie Universität Regensburg D  REGENSB01 Spolková republika Německo

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Universität Regensburg D  REGENSB01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Universität Passau D  PASSAU01 Spolková republika Německo

Katedra andragogiky a personálního řízení
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster

D  MUNSTER01 Spolková republika Německo

Ústav hudební vědy
Ludwig-Maximilians-Universität 
München

D  MUNCHEN01 Spolková republika Německo

Ústav translatologie Johannes-Gutenberg-Universität Mainz D  MAINZ01 Spolková republika Německo

Ústav pro dějiny umění Johannes-Gutenberg-Universität Mainz D  MAINZ01 Spolková republika Německo

Ústav pro dějiny umění Universität Leipzig D  LEIPZIG01 Spolková republika Německo

Ústav české literatury a literární vědy Universität Leipzig D  LEIPZIG01 Spolková republika Německo

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Universität Leipzig D  LEIPZIG01 Spolková republika Německo

Ústav slavistických a východoevropských studií Universität Leipzig D  LEIPZIG01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Universität Leipzig D  LEIPZIG01 Spolková republika Německo

Ústav světových dějin Universität Leipzig D  LEIPZIG01 Spolková republika Německo

Ústav hudební vědy Universität Leipzig D  LEIPZIG01 Spolková republika Německo
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Katedra psychologie Universität Konstanz D  KONSTAN01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Universität Konstanz D  KONSTAN01 Spolková republika Německo

Ústav světových dějin Universität Konstanz D  KONSTAN01 Spolková republika Německo

Ústav jižní a centrální Asie Universität zu Köln D  KOLN01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Universität zu Köln D  KOLN01 Spolková republika Německo

Ústav politologie Universität Koblenz-Landau D  KOBLENZ02 Spolková republika Německo

Ústav českých dějin Universität Koblenz-Landau D  KOBLENZ02 Spolková republika Německo

Ústav světových dějin Technische Universität Chemnitz D  CHEMNIT01 Spolková republika Německo

Katedra psychologie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg D  HEIDELB01 Spolková republika Německo

Ústav slavistických a východoevropských studií Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg D  HEIDELB01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg D  HEIDELB01 Spolková republika Německo

Ústav hudební vědy Universität Hamburg D  HAMBURG01 Spolková republika Německo

Ústav české literatury a literární vědy Georg-August-Universität Göttingen D  GOTTING01 Spolková republika Německo

Ústav řeckých a latinských studií
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
im Breisgau

D  FREIBUR01 Spolková republika Německo

Ústav slavistických a východoevropských studií
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
im Breisgau

D  FREIBUR01 Spolková republika Německo

Ústav fi losofi e a religionistiky
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
im Breisgau

D  FREIBUR01 Spolková republika Německo

Ústav českých dějin Europa-Universität Viadrina Frankfurt D  FRANKFU08 Spolková republika Německo

Katedra divadelní vědy
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
Frankfurt am Main

D  FRANKFU01 Spolková republika Německo

Ústav slavistických a východoevropských studií Universität Erfurt D  ERFURT05 Spolková republika Německo

Ústav pro dějiny umění Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf D  DUSSELD01 Spolková republika Německo

Ústav českých dějin Technische Universität Dresden D  DRESDEN02 Spolková republika Německo

Ústav politologie Universität Bremen D  BREMEN01 Spolková republika Německo

Katedra sociologie Universität Bremen D  BREMEN01 Spolková republika Německo

Ústav Dálného východu Ruhr-Universität Bochum D  BOCHUM01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Humboldt-Universität zu Berlin D  BERLIN13 Spolková republika Německo



Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Zahraniční univerzita ID kód Stát

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Humboldt-Universität zu Berlin D  BERLIN13 Spolková republika Německo

Ústav hudební vědy Humboldt-Universität zu Berlin D  BERLIN13 Spolková republika Německo

Ústav hospodářských a sociálních dějin Freie Universität Berlin D  BERLIN01 Spolková republika Německo

Ústav germánských studií Freie Universität Berlin D  BERLIN01 Spolková republika Německo

Ústav Blízkého východu a Afriky Freie Universität Berlin D  BERLIN01 Spolková republika Německo

Ústav pro dějiny umění Freie Universität Berlin D  BERLIN01 Spolková republika Německo

Katedra fi lmových studií Freie Universität Berlin D  BERLIN01 Spolková republika Německo

Ústav hudební vědy Freie Universität Berlin D  BERLIN01 Spolková republika Německo

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Otto-Friedrich-Universität Bamberg D  BAMBERG01 Spolková republika Německo

Katedra pomocných věd historických a archivního 
studia

Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen

D  AACHEN01 Spolková republika Německo

Ústav světových dějin Aristoteleio Panepistimio � essalonikis G  THESSAL01 Řecká republika

Ústav fi losofi e a religionistiky Panepistimio Kritis G  KRITIS01 Řecká republika

Ústav českých dějin Pécsi Tudományegyetem HU PECS01 Maďarská republika

Ústav lingvistiky a ugrofi nistiky University of Debrecen HU DEBRECE01 Maďarská republika

Ústav řeckých a latinských studií Közép Európai Egyetem HU BUDAPES47 Maďarská republika

Ústav fi losofi e a religionistiky Közép Európai Egyetem HU BUDAPES47 Maďarská republika

Katedra estetiky Pázmány Péter Katolikus Egyetem HU BUDAPES12 Maďarská republika

Ústav řeckých a latinských studií Eötvös Loránd Tudományegyetem HU BUDAPES01 Maďarská republika

Ústav světových dějin Eötvös Loránd Tudományegyetem HU BUDAPES01 Maďarská republika

Katedra fi lmových studií Eötvös Loránd Tudományegyetem HU BUDAPES01 Maďarská republika

Ústav germánských studií Háskóli Íslands IS REYKJAV01 Islandská republika

Ústav anglofonních literatur a kultur University of Limerick IRLLIMERIC01 Irsko
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Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
National University of Ireland, Galway /
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

IRLGALWAY01 Irsko

Ústav anglofonních literatur a kultur
National University of Ireland, Galway/
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

IRLGALWAY01 Irsko

Ústav anglofonních literatur a kultur University of Dublin, Trinity College IRLDUBLIN01 Irsko

Ústav románských studií Università della Calabria I  COSENZA01 Italská republika

Ústav románských studií Università degli Studi di Catania I  CATANIA01 Italská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Università degli Studi di Udine I  UDINE01 Italská republika

Katedra pomocných věd historických a archivního 
studia

Università degli Studi di Padova I  PADOVA01 Italská republika

Ústav Dálného východu Università degli Studi di Catania I  CATANIA01 Italská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Università degli Studi di Padova I  PADOVA01 Italská republika

Ústav románských studií Università degli Studi di Verona I  VERONA01 Italská republika

Ústav Dálného východu Università degli Studi di Venezia I  VENEZIA01 Italská republika

Ústav české literatury a literární vědy Università degli Studi di Udine I  UDINE01 Italská republika

Ústav románských studií Università degli Studi di Udine I  UDINE01 Italská republika

Katedra fi lmových studií Università degli Studi di Udine I  UDINE01 Italská republika

Ústav české literatury a literární vědy Università degli Studi di Trento I  TRENTO01 Italská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví
Università degli Studi di Roma
‚Tor Vergata‘

I  ROMA02 Italská republika

Ústav Dálného východu
Università degli Studi di Roma
‚La Sapienza‘

I  ROMA01 Italská republika

Ústav české literatury a literární vědy
Università degli Studi di Roma
‚La Sapienza‘

I  ROMA01 Italská republika

Ústav politologie Università di Pisa I  PISA01 Italská republika

Ústav světových dějin Università di Pisa I  PISA01 Italská republika

Katedra psychologie Università degli Studi di Padova I  PADOVA01 Italská republika

Ústav světových dějin Università degli Studi di Padova I  PADOVA01 Italská republika

Ústav románských studií
Università degli Studi di Napoli
Federico II

I  NAPOLI01 Italská republika
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Ústav Dálného východu Università degli Studi di Milano I  MILANO01 Italská republika

Ústav románských studií Università degli Studi di Firenze I  FIRENZE01 Italská republika

Ústav světových dějin Università degli Studi di Firenze I  FIRENZE01 Italská republika

Ústav světových dějin Università degli Studi di Catania I  CATANIA01 Italská republika

Katedra fi lmových studií Università degli Studi di Cagliari I  CAGLIAR01 Italská republika

Ústav světových dějin Università di Bologna I  BOLOGNA01 Italská republika

Ústav románských studií Università degli Studi di Bari I  BARI01 Italská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Vilniaus Universitetas LT VILNIUS01 Litevská republika

Ústav českých dějin Université du Luxembourg LUXLUX-VIL01 Lucemburské velkovévodství

Ústav hudební vědy Universiteit Utrecht NL UTRECHT01 Nizozemské království

Ústav germánských studií Universiteit Utrecht NL UTRECHT01 Nizozemské království

Ústav germánských studií Radboud Universiteit Nijmegen NL NIJMEGE01 Nizozemské království

Ústav germánských studií Universiteit Leiden NL LEIDEN01 Nizozemské království

Katedra psychologie Rijksuniversiteit Groningen (RUG) NL GRONING01 Nizozemské království

Ústav germánských studií Vrije Universiteit Amsterdam NL AMSTERD02 Nizozemské království

Ústav germánských studií
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitet

N  TRONDHE01 Norské království

Ústav germánských studií Universitetet i Tromsø N  TROMSO01 Norské království

Ústav germánských studií Universitetet i Oslo N  OSLO01 Norské království

Ústav germánských studií Høgskolen i Agder N  KRISTIA01 Norské království

Ústav germánských studií Universitetet i Bergen N  BERGEN01 Norské království

Ústav jižní a centrální Asie Uniwersytet Jagiellonski PL KRAKOW01 Polská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika
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Středisko iberoamerických studií Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika

Ústav jižní a centrální Asie Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika

Katedra estetiky University of Gdansk PL GDANSK01 Polská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW01 Polská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW01 Polská republika

Ústav etnologie Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW01 Polská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW01 Polská republika

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW01 Polská republika

Katedra pomocných věd historických a archivního 
studia

Uniwersytet Wrocławski PL WROCLAW01 Polská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika

Ústav politologie Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika

Ústav románských studií Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika

Katedra divadelní vědy Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika

Ústav hudební vědy Uniwersytet Warszawski PL WARSZAW01 Polská republika

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Uniwersytet Rzeszowski PL RZESZOW02 Polská republika

Ústav světových dějin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawla II

PL LUBLIN02 Polská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej PL LUBLIN01 Polská republika

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Uniwersytet Jagiellonski PL KRAKOW01 Polská republika

Katedra pedagogiky Uniwersytet Jagiellonski PL KRAKOW01 Polská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

PL BIELSKO02 Polská republika

Katedra pomocných věd historických a archivního 
studia

University of Silesia PL KATOWIC01 Polská republika

Ústav politologie Technical University of Lisabon P  LISBOA04 Portugalská republika

Katedra sociologie Technical University of Lisabon P  LISBOA04 Portugalská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Universidade de Porto P  PORTO02 Portugalská republika
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Ústav románských studií Universidade de Porto P  PORTO02 Portugalská republika

Ústav románských studií Universidade Nova de Lisboa P  LISBOA03 Portugalská republika

Ústav románských studií Universidade de Lisboa P  LISBOA02 Portugalská republika

Katedra psychologie Universidade de Evora P  EVORA01 Portugalská republika

Katedra sociální práce Universidade de Coimbra P  COIMBRA01 Portugalská republika

Katedra psychologie Universidade de Coimbra P  COIMBRA01 Portugalská republika

Ústav románských studií Universidade de Coimbra P  COIMBRA01 Portugalská republika

Katedra pedagogiky Universidade de Coimbra P  COIMBRA01 Portugalská republika

Ústav anglofonních literatur a kultur
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach

SK KOSICE02 Slovenská republika

Ústav translatologie Prešovská univerzita v Prešove SK PRESOV01 Slovenská republika

Ústav Blízkého východu a Afriky Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Katedra andragogiky a personálního řízení Univerzita Mateja Bela SK BANSKA01 Slovenská republika

Katedra sociální práce Univerzita Mateja Bela SK BANSKA01 Slovenská republika

Katedra andragogiky a personálního řízení Prešovská univerzita v Prešove SK PRESOV01 Slovenská republika

Katedra estetiky Prešovská univerzita v Prešove SK PRESOV01 Slovenská republika

Katedra teorie kultury Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre SK NITRA01 Slovenská republika

Katedra sociologie Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre SK NITRA01 Slovenská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre SK NITRA01 Slovenská republika

Katedra pedagogiky Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav Dálného východu Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav řeckých a latinských studií Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Katedra psychologie Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika
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Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav hudební vědy Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Katedra teorie kultury Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovenská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Univerza v Mariboru SI MARIBOR01 Slovinská republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Univerza v Ljubljani SI LJUBLJA01 Slovinská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií Univerza v Ljubljani SI LJUBLJA01 Slovinská republika

Katedra pedagogiky Univerza v Ljubljani SI LJUBLJA01 Slovinská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií
Univerza na Primorskem,
Università del Litorale

SI KOPER03 Slovinská republika

Ústav světových dějin
Univerza na Primorskem,
Università del Litorale

SI KOPER03 Slovinská republika

Ústav slavistických a východoevropských studií University of Nova Gorica SI NOVA-GO01 Slovinská republika

Ústav světových dějin Universidad Miguel Hernandez de Elche E  ELCHE01 Španělské království

Ústav politologie Universidad Cardenal Herrera-Ceu E  VALENCI08 Španělské království

Ústav románských studií Universitat de Valencia E  VALENCI01 Španělské království

Ústav translatologie Universitat Autonoma de Barcelona E  BARCELO02 Španělské království

Katedra fi lmových studií Universidad Miguel Hernandez de Elche E  ELCHE01 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Zaragoza E  ZARAGOZ01 Španělské království

Ústav translatologie Universidad de Valladolid E  VALLADO01 Španělské království

Ústav informačních studií a knihovnictví Universidad Politécnica de Valencia E  VALENCI02 Španělské království

Ústav románských studií Universitat de Valencia E  VALENCI01 Španělské království

Katedra divadelní vědy Universitat de Valencia E  VALENCI01 Španělské království

Středisko iberoamerických studií Universidad de la Laguna E  TENERIF01 Španělské království

Středisko iberoamerických studií Universidad de la Laguna E  TENERIF01 Španělské království

Ústav translatologie Universitat Rovira i Virgili E  TARRAGO01 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Sevilla E  SEVILLA01 Španělské království
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Ústav informačních studií a knihovnictví Universidad de Santiago de Compostela E  SANTIAG01 Španělské království

Katedra psychologie Universidad de Santiago de Compostela E  SANTIAG01 Španělské království

Ústav bohemistických studií Universidad de Santiago de Compostela E  SANTIAG01 Španělské království

Ústav světových dějin Universidad de Santiago de Compostela E  SANTIAG01 Španělské království

Ústav fi losofi e a religionistiky Universidad de Santiago de Compostela E  SANTIAG01 Španělské království

Katedra pedagogiky Universidad de Santiago de Compostela E  SANTIAG01 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Salamanca E  SALAMAN02 Španělské království

Katedra psychologie Universidad Autonoma de Madrid E  MADRID04 Španělské království

Ústav anglického jazyka a didaktiky Universidad Autonoma de Madrid E  MADRID04 Španělské království

Ústav translatologie Universidad Complutense de Madrid E  MADRID03 Španělské království

Ústav románských studií Universidad Complutense de Madrid E  MADRID03 Španělské království

Ústav fi losofi e a religionistiky Universidad Complutense de Madrid E  MADRID03 Španělské království

Katedra pedagogiky Universidad Complutense de Madrid E  MADRID03 Španělské království

Ústav pro dějiny umění Universidad Complutense de Madrid E  MADRID03 Španělské království

Ústav translatologie Universidad Pontifi cia Comillas E  MADRID02 Španělské království

Katedra psychologie Universidad de Granada E  GRANADA01 Španělské království

Katedra sociologie Universidad de Granada E  GRANADA01 Španělské království

Ústav translatologie Universidad de Granada E  GRANADA01 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Granada E  GRANADA01 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Castilla-La Mancha E  CIUDA-R01 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Burgos E  BURGOS01 Španělské království

Ústav anglického jazyka a didaktiky Universitat Autonoma de Barcelona E  BARCELO02 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Alcala E  ALCAL-H01 Španělské království

Ústav románských studií Universidad de Santiago de Compostela E  SANTIAG01 Španělské království

Ústav germánských studií Uppsala Universitet S  UPPSALA01 Švédské království

Ústav germánských studií Uppsala Universitet S  UPPSALA01 Švédské království
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Ústav světových dějin Uppsala Universitet S  UPPSALA01 Švédské království

Katedra andragogiky a personálního řízení Linköpings Universitet S  LINKOPI01 Švédské království

Ústav informačních studií a knihovnictví Högskolan In Borås S  BORAS01 Švédské království

Ústav Dálného východu Universität Zürich CH ZURICH01 Švýcarská konfederace

Ústav anglického jazyka a didaktiky Universität Zürich CH ZURICH01 Švýcarská konfederace

Ústav anglického jazyka a didaktiky Université de Lausanne CH LAUSANN01 Švýcarská konfederace

Ústav anglického jazyka a didaktiky Université de Genève CH GENEVE01 Švýcarská konfederace

Ústav románských studií Université de Genève CH GENEVE01 Švýcarská konfederace

Ústav slavistických a východoevropských studií Universität Bern CH BERN01 Švýcarská konfederace

Ústav české literatury a literární vědy Universität Basel CH BASEL01 Švýcarská konfederace

Ústav Blízkého východu a Afriky Mimar Sinan Fine Arts University TR ISTANBU06 Turecká republika

Katedra fi lmových studií Marmara Üniversitesi TR ISTANBU05 Turecká republika

Ústav světových dějin Karadeniz Teknik Üniversitesi TR TRABZON01 Turecká republika

Ústav světových dějin Istanbul Kültür Üniversitesi TR ISTANBU19 Turecká republika

Ústav fi losofi e a religionistiky Orta Doğu Teknik Üniversitesi TR ANKARA04 Turecká republika

Ústav informačních studií a knihovnictví Hacettepe Üniversitesi TR ANKARA03 Turecká republika

Katedra sociologie University of Winchester UK WINCHES04
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav anglického jazyka a didaktiky University of Stirling UK STIRLIN01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav hospodářských a sociálních dějin Sheffi  eld Hallam University UK SHEFFIE02
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav světových dějin University of Essex UK COLCHES01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav anglofonních literatur a kultur University of Winchester UK WINCHES04
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav českého jazyka a teorie komunikace University of Sheffi  eld UK SHEFFIE01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska
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Ústav světových dějin Newcastle University UK NEWCAST01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Katedra psychologie Middlesex University UK LONDON067
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav české literatury a literární vědy University College London UK LONDON029
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav české literatury a literární vědy University of Glasgow UK GLASGOW01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav fi losofi e a religionistiky University of Glasgow UK GLASGOW01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav anglického jazyka a didaktiky University of Kent UK CANTERB01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav anglofonních literatur a kultur University of Bristol UK BRISTOL01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Katedra estetiky University of Sussex UK BRIGHTO01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav světových dějin Prifysgol Aberystwyth UK ABERYST01
Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska

Ústav románských studií
Universitatea “Babes-Bolyai”
din Cluj-Napoca

RO CLUJNAP01 Rumunsko

Ústav románských studií Universitatea din Bucuresti RO BUCURES09 Rumunsko
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Seznam disertací (Ph.D.) obhájených v roce 2009

Datum Obor Jméno Práce

21. 1. 2009 České dějiny PhDr. Jan Michl Legionáři a fenomén legionářství v moderní české státnosti

21. 1. 2009 České dějiny Mgr. Ondřej Vlk Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky

21. 1. 2009 Egyptologie Mohamed Ismail Khaled, M.A.
� e Royal Funerary Domains: New Evidence from the 
Causeway of the Pyramid Complex of Sahura

26. 1. 2009 Slovanské literatury Mgr. Hanuš Nykl
Slavjanofi lství a slavjanofi lské paradigma v ruské fi losofi i
19. století

27. 1. 2009
Dějiny české literatury a teorie 
literatury

Mgr. Dáša Beracková Kontexty „estetické mentality“ ranej avantgardy

4. 2. 2009 Informační věda PhDr. Hana Landová Vzdělávací aspekty informační vědy a informační profese

4. 2. 2009 Informační věda Mgr. Adéla Jarolímková
Teorie a praxe informačního chování lékařských 
profesionálů

17. 2. 2009 Etnologie Mgr. Tereza Hyánková
Změny a kontinuita osobních identit kabylských imigrantů 
v České republice

25. 2. 2009 Filozofi e Mgr. Vladimír Mikeš Le paradox stoicien: liberté de l‘ action déterminée

4. 3. 2009 Dějiny výtvarného umění Mgr. Václav Hájek
Obzory a ruiny. Viditelné a neviditelné v raně moderní 
vizuální kultuře

12. 3. 2009 Klinická psychologie PhDr. Lenka Krámská
Možnosti měření premorbidního intelektu u pacientů po 
subarachnoidálním krvácení

12. 3. 2009 Sociální psychologie Mgr. Simona Měchová Nové výzvy terorismu. Sociálně psychologická studie

17. 3. 2009 Etnologie Mgr. Zuzana Hrdličková
Dopad občanské války na Šrí Lance na postavení tamilských 
žen ve společnosti

19. 3. 2009 Český jazyk Mgr. Andrea Hudáková Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu

17. 4. 2009 České dějiny JUDr. Jiří Georgiev „Až do těch hrdel a statků“

21. 4. 2009 Kulturologie Mgr. Terezie Zemánková Art brut v kulturologické perspektivě

22. 4. 2009 Historie / Obecné dějiny PhDr. � lic. Marek Matějek Humbert ze Silvy Candidy. Mezi reformou a pádem jednoty

23. 4. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

Mgr. Miroslav Melčák Vývoj vnímání waqfu v egyptské společnosti (1805–1953)

23. 4. 2009 Dějiny antického starověku PhDr. Petr Přebinda Geopolitické postavení Sýrie v první polovině 20. stol.

24. 4. 2009 Pedagogika PhDr. Arnošt Smolík
Integrační a asimilační trend při pedagogické práci s dětmi 
ze sociálně specifi ckého prostředí



Datum Obor Jméno Práce

28. 4. 2009 Románské literatury Mgr. Kateřina Bohadlová
Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, Director 
Comicus v kontextu italsko-německé divadelní dramaturgie 
poč. 18. stol.

29. 4. 2009 Politologie PhDr. Tomáš Vilímek
Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968: Srovnání cesty do 
opozice, vzájemného vnímání a pohledů bezpečnostních 
orgánů

6. 5. 2009 Románské jazyky Mgr. Lukáš Brožovský
Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské 
lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy

14. 5. 2009 Klinická psychologie Mgr. Katarína Komadová Suicidálny proces v dospelej populácii

14. 5. 2009 Klinická psychologie Mgr. Alexandra Pilipčincová
Vplyv psychosociálnych faktorov na emocionálny stav, 
priebeh rekonvalescencie a kvalitu života u pacientov po 
infarkte myokardu

15. 5. 2009
Pravěká a středověká 
archeologie

Mgr. Marian Mazuch
Tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích a otázka 
jeho poznání prostřednictvím studia keramických okruhů

15. 5. 2009
Pravěká a středověká 
archeologie

Mgr. Daniel Stolz
Neolitické a eneolitické osídlení Hořovické kotliny se 
zaměřením na kamennou industrii

20. 5. 2009 Psychologie práce a organizace PhDr. Jiří Klose
Prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy ve 
vztahu k profesnímu výběru

21. 5. 2009
Dějiny české literatury a teorie 
literatury

PhDr. Robert Ibrahim Vznešenost přírody Miloty Zdirada Poláka

22. 5. 2009 Hudební věda Mgr. Marc Niubò Pasquale Anfossi a italská opera v Praze

22. 5. 2009 Hudební věda Mgr. Václav Kapsa Kapela hraběte Václava Morzina

22. 5. 2009 Matematická lingvistika RNDr. Jaroslava Hlaváčová
Formalizace systému české morfologie s ohledem na 
automatické zpracování českých textů

26. 5. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

PhDr. Petr Jelínek Transformace státu v postkoloniálním Mozambiku

26. 5. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

Mgr. Martin Hříbek Durgápúdžá v Kalkatě: politické a poetické aspekty rituálu

26. 5. 2009 Dějiny výtvarného umění PhDr. Filip Suchomel
Japonské umění laku a jeho evropské napodobeniny 
v českých sbírkách

27. 5. 2009 Český jazyk Mgr. Svatava Škodová Pseudokoordinace v syntaxi současné češtiny

27. 5. 2009 Filozofi e Mgr. Štěpán Holub
Vztah teoretického a praktického života u H. Arendtové 
a Aristotela

28. 5. 2009 Dějiny výtvarného umění PhDr. Jan Schottner
Harrachovská sklárna Nový svět v první polovině 19. stol. 
a její význam pro české a evropské sklo této doby

29. 5. 2009 Slovanská fi lologie Mgr. Božana Niševa Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci
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1. 6. 2009 Dějiny výtvarného umění Mgr. Dita Dvořáková Ladislav Žák (1900–1937)

2. 6. 2009 Iberoamerikanistika Mgr. Zuzana Kostičová Arte y ritual en Chichén Itzá: Los dioses y los hombres

4. 6. 2009 Filozofi e Mgr. Taťána Petříčková
Apologie klouzavého pohybu. Filosofi cká interpretace 
románu Hermanna Hesseho Stepní vlk

9. 6. 2009 Kulturologie Mgr. Lucie Lekešová Vliv mobility na kulturní diverzitu ve sjednocené Evropě

9. 6. 2009 Kulturologie Mgr. Barbara Storchová
Pohádka a svět. Interpretace pohádek v kulturologické 
perspektivě

10. 6. 2009 České dějiny PhDr. Jiří Woitsch
K hospodářskému využití lesa v raném novověku. Lesní 
řemesla v 17. a 18. stol.

10. 6. 2009 České dějiny JUDr. Mgr. Ondřej Koutek Prokop Drtina (1900–1980), život českého demokrata

10. 6. 2009 České dějiny Mgr. Markéta Seligová
Demografi cké, hospodářské, sociální a rodinné aspekty 
života venkovských poddaných v 18. stol.

11. 6. 2009  Mgr. Edita Jiráková
Etnolingvistické a sociolingvistické aspekty křesťanské 
religiozity současných Mongolů

11. 6. 2009 Klinická psychologie MUDr. PhDr. Jan Poněšický Fenomén ženství a mužství

11. 6. 2009 Klinická psychologie Mgr. Iveta Jonášová Ženský orgasmus

12. 6. 2009 Germánské jazyky a literatury Mgr. Ruben Pellar
Styl nové věcnosti v rané básnické tvorbě Ericha Kästnera 
a literárněvědné teorie nové věcnosti

12. 6. 2009 Germánské jazyky a literatury Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský
Mythologie und Geschichte Studien zur deutschen 
Literatur der Romantik und der frühen Nachkriegszeit 
(1945–1953)

12. 6. 2009 Germánské jazyky a literatury Mgr. Mgr. Alena Mrázková
Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen 
Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen 
des Autobiographischen

15. 6. 2009 Pedagogika Mgr. Kateřina Smejkalová
Vliv metody simulace v konstruktivistické výuce cizích 
jazyků na komunikační ostýchavost studentů vysokých škol 
nefi lologického zaměření

15. 6. 2009 Pedagogika Mgr. Petr Minář
Modernizace přípravy učitelů pro vyučování v informační 
společnosti 21. stol.

17. 6. 2009 Etnologie Mgr. Alexander Mušinka
Formy a mechanismy marginalizace rómské menšiny na 
východním Slovensku

17. 6. 2009 Etnologie Mgr. Ing. Martin Slaboch
Změny v pohřbívání v obci Úhonice ve 20. a na počátku 
21. století

17. 6. 2009 Obecná lingvistika Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd. Role „mlčení“ v druhojazyčné interakci dítěte

18. 6. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

Ing. Mgr. Mário Augusto Caetano 
Joao

Politika a společnost v Angole v 70. letech 20. stol.: MPLA 
v boji o konsolidaci moci
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18. 6. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

Mgr. Viola Pargačová Identita a základní náboženské orientace egyptských Koptů

18. 6. 2009 Estetika Mgr. Denis Ciporanov Pojem umění a jeho defi nice. Mezi funkcí a procedurou

22. 6. 2009 Dějiny výtvarného umění Mgr. Kristina Uhlíková Působení Zdeňka Wirtha v oblasti památkové péče

24. 6. 2009 Historie / obecné dějiny Mgr. Valburga Vavřinová
Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti 
pozdního středověku očima Západoevropanů

24. 6. 2009 Slovanské literatury Mgr. Tatiana Micič Mytické paradigma avantgardy a její doby

25. 6. 2009 Sociologie Ing. Luboš Tvrdý Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti

25. 6. 2009 Sociologie Mgr. Markéta Sedláčková Role důvěry v demokratickém systému

25. 6. 2009
Teorie a dějiny literatur zemí 
Asie a Afriky

Mgr. Martin Tirala
Téma lásky a estetický ideál dokonalého milovníka 
v heianských příbězích s básněmi

25. 6. 2009
Teorie a dějiny literatur zemí 
Asie a Afriky

Mgr. Renata Svobodová
Vývoj hindské povídky. Psychologicky laděná povídka na 
cestě od starší k „nové“

30. 6. 2009
Dějiny čs. literatury a teorie 
literatury

Mgr. Dana Nývltová Femme fatale české avantgardy

30. 6. 2009 Anglická a americká literatura Mgr. Dagmar Pegues
Contemporary Re-evaluation of Southern Local Color 
Fiction

1. 7. 2009 Informační věda Mgr. Bc. Jakub Lešikar Informační předpoklady úspěšných investičních strategií

1. 7. 2009 Informační věda PhDr. Eva Bratková
Digitální knihovny s volným přístupem v oblasti vědy 
a výzkumu a identifi kace a metadatový popis jejich objektů

24. 8. 2009 Sociální psychologie PhDr. Markéta Hrdličková
Raná interakce rodič – dítě se zaměřením na pohlavní 
specifi ka

27. 8. 2009 Sociální psychologie PhDr. Hedvika Boukalová
Vybrané psychologické charakteristiky interakce 
a komunikace ve vyšetřování násilné trestné činnosti

27. 8. 2009 Sociální psychologie PhDr. Lenka Krejčová
Možnosti rozvoje sociálních dovedností dospívajících ve 
středních školách

27. 8. 2009 Sociální psychologie Mgr. Olga Dziaková
Vliv osobnostních vlastností a sociálně pracovních 
podmínek na činnost vojenských jednotek působících 
v zahraničních misích

2. 9. 2009 Klinická psychologie Mgr. Makbolech Mašata
Životní smysluplnost, osobní příčinná orientace a duševní 
pohoda palestinských studentů

2. 9. 2009 Pomocné vědy historické Mgr. Martina Jeránková
Heraldická a prosopografi cká analýza dvou erbovníků 
z rodového archivu Vratislavů z Mitrovic

7. 9. 2009 Obecná lingvistika Mgr. Lucie Jílková
Obraz Romů a obraz koncentračního tábora v Letech 
u Písku v internetových textech

8. 9. 2009 Románské literatury Mgr. Lenka Holubová Mikolášová Lettrismus – akademická avantgarda
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8. 9. 2009 Románské literatury Mgr. Kateřina Plotzová
Vývoj obrazu hrdinky ve francouzských románech XII. a XIII. 
stol.

8. 9. 2009 Románské literatury PhDr. Mgr. Jana Bílková Agrese a smrt v Lorkových dramatech

14. 9. 2009 Dějiny výtvarného umění Mgr. Hubert Kamil Guzik
Architektura a feminismus v Československu 1. pol.
20. stol.

15. 9. 2009 Informační věda Mgr. Denika Parkosová, MBA Řízení znalostí: Nástroj pro zvyšování hodnoty fi rmy

15. 9. 2009 Informační věda MUDr. Vendula Papíková Informační systémy v medicíně

15. 9. 2009 Slovanské literatury Mgr. Dalibor Dobiáš
Puchmajerovské almanachy. Formování novočeského verše 
v nadnárodním kontextu

16. 9. 2009 Anglický jazyk PhDr. Marcela Malá
Vývoj složitosti souvětí v anglicky psané akademické próze 
(1904–2005) – syntaktická studie

16. 9. 2009 Anglický jazyk Mgr. Renata Šimůnková
Srovnávací studie způsobů vyjadřování nutnosti v angličtině 
a češtině

16. 9. 2009 Divadelní věda Mgr. Pavlína Šípová
Apologia mimorum Chorikia z Gazy a problematika 
kontinuity řeckého divadla

16. 9. 2009 Germánské jazyky a literatury Mgr. Silvie Cinková
Words that Matter. Towards a Swedish-Czech Colligational 
Lexicon of Basic Verbs

21. 9. 2009
Dějiny české literatury a teorie 
literatury

Mgr. Jiří Studený Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní

21. 9. 2009
Dějiny české literatury a teorie 
literatury

Mgr. Jiří Koten Fikční komunikace a zobrazení vědomí v narativní literatuře

21. 9. 2009 Filozofi e Mgr. David Peroutka
Aristotelská nauka o potencích z hlediska současné teorie 
dispozičních predikátů

21. 9. 2009
Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika)

Mgr. Vítězslav Praks
Computerová naratologie: Narativní schémata počítačových 
her

21. 9. 2009 Politologie PhDr. Paed. Marek Šmíd
Kritika demokracie z pozic českého katolického prostředí 
v letech 1918–1938

21. 9. 2009 Politologie Mgr. Aleš Kubeczka Sociální kritika v pojetí Michaela Walzera

22. 9. 2009
Hospodářské a sociální dějiny / 
historie techniky

Mgr. Naděžda Machková Prajzová
Služebná v pražské měšťanské domácnosti na přelomu
19. a 20. stol. Identita, sociální mobilita a životní styl

22. 9. 2009 Iberoamerikanistika PhDr. Olga Vilímková Guatemala: Ozbrojený konfl ikt 1960–1996

22. 9. 2009 Iberoamerikanistika Mgr. Ivana Dadová
Vztahy českého a slovenského národa s národem 
kubánským v letech 1898–2009

22. 9. 2009 Iberoamerikanistika Mgr. Aleš Vrbata
Evropské ideologické konzervativní vlivy v Brazílii
(1920–1940)
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23. 9. 2009 Historie / obecné dějiny Mgr. Zora Gonczarow
� e Tragedy and the Sacrifi ce: Hungarian and Slovak 
Historiography 15 Years after the Change

23. 9. 2009 Sociologie Mgr. Tatiana Iskanderova
Moderátorský televizní projev a jeho percepce mladým 
publikem

24. 9. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

PhDr. Patrik Girgle Velká hra. Írán v mezinárodních vztazích 1798–1907

24. 9. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

Mgr. Petra Fuxová
Život a dílo Alího Šatíatího a jeho vztah k islámské revoluci 
v Íránu

24. 9. 2009
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

PhDr. Sabina Dvořáková
Sbírka islámského umění Moravské galerie v Brně ve světle 
středoevropské orientální muzeologie

25. 9. 2009 Obecná psychologie Mgr. Filip Abramčuk Živly jako metafora osobnosti

29. 9. 2009 Slovanská fi lologie Mgr. Věra Novotná Slovenština ve Vojvodině: status a komunikační uplatnění

29. 9. 2009 Slovanská fi lologie Mgr. Jana Kitzlerová Funkce zájmen v básnickém textu (V. V. Majakovskij)

29. 9. 2009 Slovanská fi lologie Mgr. Veronika Stranz-Nikitina Stylistika ruského postmoderního románu

29. 9. 2009
Dějiny čs. literatury a teorie 
literatury

PhDr. Ivo Říha
Dílo Karolíny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé 
poloviny devatenáctého století

30. 9. 2009 České dějiny PhDr. Pavel Mucke
Paměť a paměti II. svět. války v čs. zemích. Vzpomínkové 
práce vojáků 2. čs. zahraničního odboje

30. 9. 2009 České dějiny PhDr. Ivo Pejčoch
Československá těžká vojenská technika. Vývoj, výroba, 
nasazení a export československých tanků, obrněných 
automobilů a pásových dělostřeleckých tahačů 1918–1956

30. 9. 2009 Filozofi e Mgr. Kryštof Boháček
Platónův purpurový stín aneb dvojhlavý plavec
na ponorné řece

1. 10. 2009 Logika Mgr. Libor Běhounek Logical Foundations of Fuzzy Mathematics

15. 10. 2009
Teorie a dějiny literatur zemí 
Asie a Afriky

Mgr. Iva Lišková Cesty současné tuniské poezie

16. 10. 2009 Divadelní věda Mgr. Kateřina Hala Šedesátá léta: „Zlatý věk“

5. 11. 2009 Dějiny výtvarného umění PhDr. Mgr. Marina Hořínková
Ikonografi e svatých bojovníků křesťanského východu 
a západu

5. 11. 2009 Hudební věda Mgr. Tatiana Solodovniková
O smyčcových kvartetech č. 1–9 D. Milhauda v aspektech 
tradice a inovace

25. 11. 2009 Pomocné vědy historické PhDr. Klára Woitschová
Wunschwitzova sbírka v kontextu genealogicko-
-heraldických souvislostí 1. pol. 18. stol. (rozbor fondu 
a jeho pomocněvědné využití)

11. 12. 2009 Dějiny výtvarného umění Mgr. Lenka Panušková
Kozmologické predstavy starého zákona a ich podoba 
v anglosaskom umení
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11. 12. 2009 Slovanské literatury Mgr. Zdeněk Valenta
Počáteční léta korespondence mezi Arnoštem Mukou 
a Adolfem Černým

14. 12. 2009 Andragogika PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D.
Rozvoj kompetencí budoucích manažerů a požadavky 
podnikové praxe

14. 12. 2009 Andragogika Mgr. Jana Neusarová
Poradenství a osvěta v rámci problematiky silničních 
dopravních nehod

16. 12. 2009 Andragogika Mgr. Lukáš Zádrapa
Slovnědruhová pružnost v klasické čínštině: slovesné 
a příslovečné užití podstatných jmen

16. 12. 2009 Estetika Mgr. Martin Kaplický
Multiplicita a jedinečnost: Impulsy Whiteheadovy fi losofi e 
pro estetiku

17. 12. 2009
Dějiny české literatury a teorie 
literatury

Mgr. Sandra Hadžagič Paměť v exilu

17. 12. 2009
Dějiny české literatury a teorie 
literatury

Mgr. Joanna Derdowska
Urbánní problematika a literární dílo – městský prostor 
a jeho zobrazování v současné české literatuře

17. 12. 2009
Dějiny české literatury a teorie 
literatury

Mgr. Michal Kosák Oldřich Králík, technolog a editor (díla P. Bezruče)

18. 12. 2009 Filozofi e Mgr. David Svoboda
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu 
jsoucna a jednoty k pojmu celku a části

21. 12. 2009 Klinická psychologie PhDr. Bc. Tereza Soukupová
Využití Rorschachovy metody v psychologické diagnostice 
parafi lií

130 obhájilo

2 neobhájili
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