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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Ohlédnutí za rokem 2013 může být zarámováno na první pohled nedramatickým konstatováním, že naše 

fakulta především pokračovala v aktivitách a projektech, které byly z větší části promyšleny, připraveny a 

nastartovány už v roce předešlém. V řadě věcí je to zpráva dobrá, protože se potvrdil jejich přínos pro 

fakultu a to, že spoluvytvářejí dlouhodobější podmínky pro koncepční rozvoj fakulty, který na ně naváže i 

pod novým vedením. V hodnocení minulého roku bych se ráda zastavila podrobněji zejména u oblastí 

studia, vědecké činnosti a práce ve veřejném prostoru.  

Zásadní význam pro další zkvalitňování studijních programů má nová podoba akreditačního procesu, jak byla 

loni zakotvena v opatření děkana a postupně se začala realizovat v průběhu akademického roku. Klade se v 

ní důraz na promyšlenou stavbu a organizaci studijních plánů tak, aby se v nich odrážela vnitřní koherence 

každého oboru a zároveň aby byly v souladu s celofakultními potřebami. Tento proces bude nepochybně 

procházet dalším vývojem, ale loňský rok k němu položil důležitý a pevný základ. S uspokojením lze také 

komentovat pokrok ve spolupráci mezi fakultou a studenty, a to ve dvou oblastech. Poměrně nedávno 

zavedená elektronická aplikace studentského hodnocení naší pedagogické práce doznala nového vylepšení v 

rozsahu i způsobu komunikace mezi studenty a vyučujícími. Výsledky zatím vyvracejí i jistou počáteční 

pochybnost o nosnosti čistě elektronických evaluací: v zimním semestru 2013 se fakulta může pochlubit 

druhou nejvyšší návratností dotazníků a shromážděné informace už procházejí pečlivou analýzou. Dobře se 

rozvíjí také práce zaměřená na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod novým 

koordinátorem pro péči o tyto studenty vznikají systematické nástroje, včetně důslednější komunikace a 

lepší informovanosti všech zainteresovaných, což by mělo postupně usnadnit vyhledávání vhodných služeb 

ze strany studentů i jejich zajišťování ze strany fakulty. 

Důležitým posunem v oblasti vědeckovýzkumné činnosti bylo intenzivnější zapojování studentů – především 

doktorandů, ale i studentů na úrovni magisterského studia – do výzkumných projektů fakulty, jakož i 

postupné rozšiřování spolupráce se zahraničními univerzitami při realizaci doktorského studia pod dvojím 

vedením. Pro zdárný rozvoj vědeckého potenciálu fakulty je ovšem velmi důležité podporovat i další stupeň 

vědeckého růstu, tj. přípravu post-doktorandů na habilitační řízení, a v tomto ohledu je dobré vyzdvihnout 

projekt Podpora kvalitních post-doktorandů FF UK, jehož prostřednictvím bylo možné post-doktorský 

výzkum výrazně finančně podpořit. Pozitivním krokem v kultivaci výzkumného prostředí byl také důraz na 

přidělování výzkumných prostředků studentům skrze celofakultní soutěž, a to včetně účasti studentů 

pregraduálních. Na poli konkrétních vědeckých výsledků širokého dosahu je třeba zmínit alespoň jedinečný 

objev v rámci multidisciplinárního výzkumu v Egyptě, který je zásluhou týmu z Egyptologického ústavu FF 

UK. Tento mimořádný a mezinárodně vysoce oceněný úspěch by však neměl zastínit fakt, že fakulta se 

velmi úspěšně podílela i na mnoha dalších mezinárodně významných vědeckých aktivitách a její pracovníci 

získali řadu význačných ocenění, jak domácích tak zahraničních. 
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S novou koncepcí navazování intenzivnějších vztahů s nejširší veřejností souvisí i jedna zcela nová aktivita, 

jíž se fakulta v r. 2013 nadmíru úspěšně otevřela novému segmentu populace – totiž dětem navštěvujícím 

2. až 5. třídu základní školy. Velkoryse odborně pojatý projekt dětské univerzity nazvaný Hledá se Sofie se 

setkal s nadšenou odezvou a bude pokračovat i v r. 2014 jako vzdělávací program, který zábavnou formou 

seznamuje děti s univerzitním prostředím a významnými obory fakulty. Tuto aktivitu vidím jako velmi 

důležitý kamínek v rozvíjející se mozaice možností v oblasti vnějších vztahů, kam ale samozřejmě spadá i 

mnoho dalších aktivit, v nichž se fakulta angažovala i v loňském roce, včetně svého tradičně silného hlasu v 

otázkách týkajících se našeho veřejného života. Svou nezastupitelnou roli ve veřejném kulturním prostoru 

plnila fakulta na mnoha frontách. Zde bych chtěla vyzdvihnout zejména dvě významné události. Na podzim 

fakulta již podruhé od r. 2011 hostila Jeho Svatost dalajlamu, který přijal pozvání k účasti na diskusním 

setkání nazvaném „Democracy, Human Rights and Religious Freedom in East Asia“ pořádaném v rámci 

konference Forum 2000. Spolu s ním se této mezinárodní diskuse účastnili také prof. Tomáš Halík, Jianli 

Yang a Steven Gan. V domácím kontextu pak stojí za připomenutí zejména veřejná debata o roli 

veřejnoprávních médií v České republice, kterou naše fakulta uspořádala ve spolupráci s Fakultou sociálních 

věd UK v květnu 2013. Pozvání k debatě na téma „Veřejnoprávnost? Vyváženost? Objektivita?“ přijali kromě 

dalších odborníků na mediální problematiku také generální ředitel České televize Petr Dvořák a generální 

ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. 

Svůj krátký úvod jsem začala tím, že jsem loňský rok nepřímo označila za nedramatický, za více či méně 

poklidné rozvíjení již nastavených procesů a aktivit. Jednu podstatnou změnu si však fakulta přece jen 

narýsovala, a to volbou nového vedení. Za toto nové vedení bych tedy na závěr ještě chtěla připomenout, 

že za všemi výsledky, které jsou v této výroční zprávě shrnuty, stojí konkrétní lidé – pedagogové, badatelé, 

studenti i pracovníci děkanátu, kteří svým pracovním nasazením a tvořivostí přispěli ke společnému dílu. A 

zároveň doufám, že v tomto společném díle budeme pokračovat i v letech příštích.  

 

doc. Mirjam Friedová, M.A. Ph.D., děkanka 

 

  



4 
 

OBSAH 

 

I. STUDIUM 

II. VĚDA A VÝZKUM 

III. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

VI. ROZVOJ 

V. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A ZDROJE 

VI. KNIHOVNA FF UK 

VII. VYDAVATELSTVÍ FF UK 

VIII. VNĚJŠÍ VZTAHY 

PŘÍLOHY  



5 
 

I. STUDIUM 

garanti kapitoly: 

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti 

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání 

 

1. Druhy studia a celkové počty studentů 

K 31. 10. 2013 studovalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále pouze FF UK) 4021 

studentů v 74 oborech bakalářského studia, 2006 studentů v 72 oborech navazujícího magisterského studia 

a 300 studentů v 41 oborech pětiletého magisterského studia (podrobnější údaje o počtu pregraduálních 

studentů v jednotlivých oborech viz Příloha č. 3, údaje o studentech doktorského studia viz kapitola Věda a 

výzkum). Fakulta také nabízela další vzdělávání v podobě rigorózního řízení, kurzů celoživotního vzdělávání 

a Univerzity třetího věku. 

 

2. Akreditace 

V roce 2013 podala FF UK celkem 72 akreditačních žádostí: 14 žádostí o prodloužení platnosti akreditace, 

12 žádostí o rozšíření akreditace stávajících studijních programů o nové studijní obory (1 žádost schválena 

až po odvolání – Egyptologie), 44 žádostí o prodloužení platnosti akreditací studijních oborů na 

dostudování, 1 žádost o akreditaci mezinárodního studijního programu s výukou v českém a dvou cizích 

jazycích a 1 žádost o změnu názvu a zařazení studijního oboru (viz Příloha č. 4).  

 

3. Přijímací řízení  

3.1. Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů  

Přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014 vycházelo ze skutečnosti strukturovaného studia. Fakulta 

nabízí studium jednooborové i studium dvouoborové, v němž umožňuje volnou kombinovatelnost oborů.  

O studium na FF UK se pro akademický rok 2013/2014 ucházelo celkem 11 292 zájemců. Ke studiu v 

bakalářských studijních oborech se přihlásilo 8411 uchazečů (o 347 uchazečů méně než v akademickém roce 

2012/2013); o navazující magisterské studium projevilo zájem 2881 jedinců (o 13 méně než 

v předcházejícím roce). Přijato bylo 2579 uchazečů – 1520 do bakalářských a 1059 do navazujících 

magisterských studijních programů/oborů (přehled o počtech studentů přihlášených, přijatých a skutečně 

zapsaných na jednotlivé obory je uveden v Příloze č. 5 a 6). 
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Ve studiu bakalářském a navazujícím magisterském bylo podáno 272 žádostí o přezkoumání rozhodnutí 

děkana o nepřijetí. V případě 19 uchazečů děkan žádosti vyhověl a původní rozhodnutí o nepřijetí zrušil. 

Ostatní žádosti byly postoupeny k rozhodnutí rektora UK; rektor vyhověl 4 žádostem.  

 

3.2 Přijímací řízení do doktorských studijních oborů 

Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014 akcentovaly 

transparentnost přijímacího řízení a důraz na jeho odbornou náročnost. Ve smyslu požadavku rozvíjení 

kvality doktorského studia bylo přistoupeno k omezení počtu přijatých uchazečů.  

Přijímací řízení do doktorských studijních programů/oborů pro akademický rok 2013/2014 registrovalo 

celkem 308 zájemců. Přijato bylo 213 uchazečů (viz Příloha č. 7). V přijímacím řízení do doktorského studia 

byly podány 4 žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí. Žádosti byly postoupeny rektorovi, 

který žádné z nich nevyhověl. 

 

4. Absolventi bakalářského a magisterského studia  

V roce 2013 absolvovalo studium na FF UK 693 studentů bakalářských studijních oborů, 206 magisterských 

a 402 navazujících magisterských studijních oborů (viz Příloha č. 8) 

 

5. Studentská hodnocení výuky 

Na závěr letního semestru 2012/2013 a zimního semestru 2013/2014 proběhlo na fakultě elektronické 

studentské hodnocení výuky (viz http://evaluace.ff.cuni.cz) ve speciálně utvořené aplikaci. 

V letním semestru 2012/2013 se v rámci hodnocení navrátilo 20 693 vyplněných dotazníků; v zimním 

semestru 2013/201č se navrátilo 23 282 vyplněných dotazníků, což je druhý nejvyšší výsledek v historii 

studentského hodnocení na FF UK. 

 

6. Cena Jana Palacha  

Fakultní Cenu Jana Palacha obdrželi v roce 2013 dva studenti: 

Mgr. Ján Országh, absolvent magisterského studia oboru latina-řečtina, za magisterskou práci 

Hippokratovský spis O svaté nemoci a Mgr. Petra Tušlová, studentka doktorského studia oboru klasická 

archeologie, za magisterskou práci Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu. 

 

7. Stipendia  

http://evaluace.ff.cuni.cz/


7 
 

Fakulta se dlouhodobě snaží o smysluplné využití stipendijního fondu, který je plněn výraznými částkami. 

V úzké kooperaci se stipendijní komisí pokračovala v ustavené podpoře jednotlivých studentských projektů či 

udělování účelových stipendií, a především v systému tzv. vnitřních grantů FF UK. Účelová stipendia byla 

děkanem fakulty udělována na základě podkladů stipendijní komise, vnitřní granty pak také na základě 

stanovisek komise pro vědu. Vedle toho samozřejmě pokračovala standardní podpora ze strany 

doktorandských stipendií a stipendií za vynikající studijní výsledky. Fakulta také stipendijně podpořila mimo 

jiné zapojení studentů a doktorandů do institucionálních programů rozvoje vědy PRVOUK. 

 

7.1 Stipendia za vynikající studijní výsledky 

Podle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na filozofické fakultě byla v prosinci 2013 

přiznána a vyplacena stipendia za vynikající studijní výsledky za předchozí akademický rok v celkové částce 3 

762 000 Kč celkem 342 studentům (jednotlivým studentům byla vyplacena částka 11 000 Kč). 

 

7.2 Vnitřní granty 

Na konci roku 2013 bylo rozhodnuto o podpoře 21 projektů studentů pregraduálního studia, na které bude 

v průběhu roku 2014 vyplaceno 1 825 900 Kč, a 40 projektů doktorandů, na které bude vyplacena částka 

v celkové výši 4 698 900 Kč (seznam podpořených grantů viz Příloha č. 9). 

 

8. Poplatky  

Povinnost hradit poplatek za „další“ studium vznikla v roce 2013 (resp. splatnost v roce 2013) celkem 219 

studentům a povinnost platit poplatek za „delší“ studium v roce 2013 (resp. splatnost v roce 2013) vznikla 

3156 studentům FF UK v Praze. Opatření děkana č. 6/2013 stanovilo výši poplatků za studium pro 

akademický rok 2013/2014 takto: 

 

8.1 Poplatek za „delší studium“ 

Pro studijní programy filologie, anglistika – amerikanistika, čeština v komunikaci neslyšících, překladatelství a 

tlumočnictví a učitelství pro střední školy činí tento poplatek 11 000 Kč za 6 měsíců studia, pro ostatní 

studijní programy 9 500 Kč za 6 měsíců studia. 

 

8.2 Poplatek za „další studium“ 
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Pro akademický rok 2012/2013 pro studijní programy filologie, anglistika – amerikanistika, čeština v 

komunikaci neslyšících, překladatelství a tlumočnictví a učitelství pro střední školy činí tento poplatek 2800 

Kč za rok, pro ostatní studijní programy 2500 Kč za rok. Pro akademický rok 2013/2014 činí tento poplatek 

2800 Kč za rok. 

 

8.3 Poplatek „za studijní program v cizím jazyce“ 

Pro bakalářské a magisterské studijní programy činí tento poplatek 110 000 Kč za rok, pro doktorské 

studijní programy 70 000 Kč za rok. 

 

9. Uznání zahraničního studia  

V roce 2013 podalo žádost o uznání zahraničního studia 176 žadatelů. Ke kladnému vyřízení bylo fakultou 

doporučeno 114 žádostí. 

 

10. Uchazeči a studenti se specifickými vzdělávacími potřebami 

V roce 2013 bylo na fakultě evidováno 53 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních oborech. Fakulta pokračovala ve snahách o zvýšení bezbariérovosti 

budovy Celetná 20, kde se podařilo vybudovat tři pevné nájezdy, které nahradily stávající schodiště. Fakulta 

podporuje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami modifikacemi, které se týkají jak přijímacích 

zkoušek, tak samotného studia, tj. organizace výuky, úpravy studijních materiálů a způsobů plnění 

požadavků atestací. 

V únoru 2013 došlo ke změně koordinátora péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým 

se stal PhDr. David Čáp.  

 

11. Další vzdělávání 

11.1 Rigorózní řízení 

V roce 2013 získalo na FF UK titul PhDr. celkem 57 absolventů, z toho 19 absolventům byl tento titul 

udělen na základě uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky a disertační práce jako 

práce rigorózní. K 31. 12. 2013 bylo přihlášeno k rigoróznímu řízení a pokračuje v přípravě 108 zájemců. 

 

11.2 Celoživotní vzdělávání (CŽV) 



9 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo v roce 2013 celkem 7 akreditací následujícím 

vzdělávacím programům: Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro učitele AJ na 1. a 2. stupni ZŠ, učitele 

MŠ, učitele speciálních škol, učitele gymnázií a učitele SOŠ a SOU − Inovativní metoda výuky anglického 

jazyka Manipulative Visual Language (MVL), který připravila Mediatéka Jazykového centra FF UK, dále Kurz 

pro metodiky prevence na školách − studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně 

patologických jevů (katedra psychologie, Centrum dalšího vzdělávání), Zvládání konfliktů a výchovných 

problémů, prevence násilí na školách a Výchovné poradenství II − Trendy v práci výchovného poradce (katedra 

psychologie), Archeologie pravěku a středověku (Ústav pro archeologii), Evropské divadlo napříč staletími 

(katedra divadelní vědy), Filozofie 20. století (Ústav pro filozofii a religionistiku). Současně byla filozofické 

fakultě prodloužena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro kurz Psycholog ve zdravotnictví, který 

realizuje katedra psychologie. Aktuální přehled všech platných akreditovaných programů je uveřejněn na 

webových stránkách Centra dalšího vzdělávání (dále CDV).  

V akademickém roce 2013/2014 se konalo celkem 9 přípravných kurzů pro zájemce  

o studium na FF UK. Kurzy připravily: katedra psychologie (Přípravný kurz ke studiu psychologie, 196 

posluchačů), Ústav hudební vědy (Seznámení s hudební vědou, 20 posluchačů), Ústav českého jazyka 

(Uvedení do jazykové a literární bohemistiky, 31 posluchačů), katedra andragogiky a personálního řízení 

(Přípravný kurz ke studiu oboru andragogika, 55 posluchačů), katedra divadelní vědy (Přípravný kurz Divadlo 

do kapsy, 27 posluchačů), Ústav translatologie (Mezikulturní komunikace A a B, 53 posluchačů), Ústav 

germanistiky (Přípravný kurz na přijímací zkoušky z německého jazyka, 17 posluchačů), Ústav informačních 

studií a knihovnictví (Informační studia a knihovnictví − přípravný kurz, 43 posluchačů) a katedra filmových 

studií (Filmová studia − přípravný kurz, 6 posluchačů). Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 448 posluchačů.  

V letním semestru akademického roku 2012/2013 a v zimním semestru 2013/2014 se na fakultě konalo 39 

vzdělávacích programů, do nichž se zapsalo 1393 posluchačů. Kurz Dopravní psycholog, který realizuje 

katedra psychologie, absolvovalo 84 posluchačů. (podrobný přehled vzdělávacích programů CŽV viz Příloha 

č. 10). 

 

11.3 Univerzita třetího věku (U3V) 

V akademickém roce 2012/2013 připravilo CDV pro posluchače v rámci U3V celkem 35 vzdělávacích 

programů, a to pro 1. ročník 19 kurzů, pro 2. ročník 3 kurzy, 5 vícesemestrálních programů a 8 

specializovaných seminářů. Celkem se do studia U3V zapojilo 1672 posluchačů (fyzických osob), resp. 3195 

účastníků. Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné práce nebo složením písemného testu 358 

posluchačů. Na slavnostním shromáždění ve velké aule Karolina jim byla dne 6. června 2013 předána 

osvědčení o absolvování U3V z příslušného vzdělávacího programu. 

V akademickém roce 2013/2014 se ke studiu U3V řádně zapsalo celkem 1763 posluchačů (fyzických osob). 

Celkový počet návštěvníků programů je 3487 (většina si zapisuje více programů). Z tohoto počtu je 479 

mužů a 3008 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 24 kateder a ústavů, které připravily 43 vzdělávacích 
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programů – pro 1. ročník 18 kurzů, pro 2. ročník 2 kurzy, pro 3. ročník 1 kurz, 10 vícesemestrálních 

programů a 12 seminářů. 

Programy U3V na FF UK jsou koncipovány jako jednosemestrální, dvousemestrální a třísemestrální. Tvoří je 

cyklus přednášek tematicky zaměřených podle oborů akreditovaných v rámci studijních programů (1 

program navštěvuje cca 50 až 280 posluchačů). Specializované nadstavbové semináře/workshopy pro 

absolventy základních programů jsou určeny pro max. 25 osob. Podmínkou pro získání osvědčení o 

absolvování kurzu je zpracování desetistránkové závěrečné písemné práce nebo úspěšné vypracování 

písemného testu. Věkové složení posluchačů U3V se pohybuje od 55 do 90 let.  

Vzdělávací programy se realizují v oborech archivnictví a pomocné vědy historické, český jazyk, cizí jazyky 

(angličtina, němčina, francouzština, latina), dějiny umění, divadelní věda, egyptologie, etnologie, historie, 

hudební věda, informační studia a knihovnictví, klasická archeologie, pravěká a raně středověká archeologie, 

překladatelství, pedagogika, psychologie a sociologie (podrobný přehled vzdělávacích programů U3Vviz 

Příloha č. 11). 

Grundtvig – aGAin connected by volunteerINg (GAIN) 

Univerzita třetího věku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zapojila do programu Grundtvig, 

který je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech 

formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Ve 

spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině byl připraven pilotní projekt s názvem aGAin connected by 

volunteerINg Opět spojení – dobrovolnictvím. Projekt probíhá formou vzájemné výměny dobrovolníků ve 

věku 50+, umožňuje vyzkoušet si dobrovolnickou činnost v jiné evropské zemi, předávat své znalosti druhým 

a, v neposlední řadě, získat nové životní zkušenosti. Posluchači U3V z obou univerzit získávají informace o 

možnostech dobrovolnictví na půdě univerzit, v rámci výměnných pobytů se seznamují s organizací U3V, se 

strukturou výuky a s možnostmi činnosti posluchačů partnerských univerzit. 

 

12. Studijní legislativa  

V průběhu roku 2013 byly novelizovány některé studijní předpisy, zejména v závislosti na změně univerzitní 

studijní legislativy. Vznikla nová Pravidla pro organizaci studia na FF UK a Pravidla pro přiznávání stipendií 

na FF UK, byl novelizován Statut FF UK a bylo vytvořeno též zcela nové opatření děkana specifikující 

činnost garantů studijních programů a oborů (OD 23/2013). Fakulta rovněž na počátku roku 2013 

Opatřením děkana 1/2013 ukotvila novou podobu akreditačního procesu. 

 

13. Organizační zajištění studia 

Oblast studijních záležitostí byla v roce 2013 zajišťována studijním oddělením (bakalářské a magisterské 

studium), oddělením vědy (doktorské studium), referátem přijímacího řízení (přijímací a rigorózní řízení), 
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akreditačním referátem (působícím v rámci studijního oddělení), zahraničním oddělením (výjezdy studentů 

na zahraniční stáže a návštěvy studentů ze zahraničí) a Centrem dalšího vzdělávání FF UK.  

Studijní komisi FF UK v tomto roce předsedala doc. Lucie Pultrová, Ph.D., stipendijní komisi FF UK 

předsedal Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. 

V roce 2013 pokračovali v činnosti akademičtí koordinátoři studijního informačního systému doc. Radek 

Chlup, Ph.D. a Mgr. Ondřej Tichý, kteří se mj. velkou měrou podíleli na zahájení elektronizace procesu 

státních závěrečných zkoušek.  
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II. VĚDA A VÝZKUM 

garant kapitoly: 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., proděkan pro vědu a výzkum 

 

Rok 2013 měl v dynamice rozvoje vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze evoluční charakter: 

relativně stabilní finanční prostředí i dotvoření vnitřní legislativní platformy umožňovalo další rozvoj 

výzkumného programu fakulty. Ten se opíral o širokou síť projektových badatelských aktivit v mezinárodním 

i domácím, respektive univerzitním (Projekty rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově) rámci. Fakultě 

se podařilo získat o několik více grantových projektů i finančních prostředků než v uplynulém období. 

Ve větší míře se dařilo do výzkumu zapojovat studenty doktorského, někdy i magisterského studia. Některé 

badatelské výsledky fakulty snesou i ta nejpřísnější světová kritéria: například objev hrobky lékaře 

Šepseskafancha českým Egyptologickým ústavem byl prestižním archeologickým magazínem Heritage Daily 

vyhlášen šestým největším archeologickým objevem uplynulého roku. 

 

1. Doktorské studium 

Do prvního ročníku doktorského studia bylo přijato 213 z 308 přihlášených studentů. V řádném a 

náhradním termínu se pak do 1. ročníku zapsalo celkem 200 studentů, z toho 151 v prezenční a 49 

v kombinované formě studia.  

K 31. lednu 2014 studovalo na FF UK celkem 1540 doktorandů (z toho 510 v prezenční formě studia), což 

je o 23 studentů více než v minulém roce. Počty v jednotlivých ročnících k 31. lednu 2014 a počty 

absolventů za kalendářní rok 2013 jsou níže uvedeny v tabulkách. V roce 2013 se uskutečnilo 125 obhajob 

disertačních prací, z toho 118 proběhlo úspěšně a 7 neúspěšně (konkrétní přehled studentů včetně názvů 

disertačních prací je uveden v Příloze č. 12). K 31. 1. 2014 mělo 114 studentů přerušené studium.  

Průměrné roční stipendium na jednoho studenta doktorského studijního programu v prezenční formě studia 

v roce 2013 představovalo 98 634 Kč, což je částka vyšší než v loňském roce.  

Studentům prvních ročníků bylo vypláceno v prvním až třetím čtvrtletí roku 2013 stipendium ve výši 6200 

Kč měsíčně a ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 6300 Kč měsíčně. Ve druhém ročníku dosahovala výše stipendia 

měsíčně 7500 Kč v prvním pololetí, ve třetím čtvrtletí 7700 Kč a 8100 Kč ve čtvrtém čtvrtletí. Ve třetím 

ročníku dostávali doktorandi měsíčně 7700 Kč v prvním, 7750 Kč ve druhém, 8200 Kč ve třetím a 8600 Kč 

ve čtvrtém čtvrtletí.  

Tak jako v roce 2012 byli i v roce 2013 všichni studenti druhých a třetích ročníků v prezenční formě studia 

zařazeni do některého ze šesti projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Z těchto zdrojů jim bylo 

současně se stipendiem vypláceno po celý rok v průměru přibližně 1000 Kč měsíčně.  
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Studentům, kteří složili státní doktorskou zkoušku, se stipendium automaticky navyšovalo v prvních třech 

čtvrtletích o 1500 Kč, ve čtvrtém čtvrtletí pak o 2000 Kč měsíčně. 

Z celkového počtu 65 doktorských studijních oborů, včetně jazykových mutací některých oborů v angličtině, 

francouzštině a němčině, probíhalo 64 kreditní formou studia, která je nástrojem dalšího zvyšování úrovně 

doktorského studia na FF UK. 

Počet studentů doktorského studia podle ročníků k 31. lednu 2014 

Ročník Počet 

I.  200 

II.  223 

III.  239 

IV.  223 

V.  195 

VI.  182 

VII.  142 

VIII. a vyšší  136 

Celkem 1540 

 

Počet absolventů doktorského studia podle ročníku absolvování za rok 2013 

Ročník Počet 

I.  ‒ 

II.  _ 

III. 11 

IV. 13 

V. 20 

VI. 13 

VII. 28 

VIII. 89 

Celkem 174 
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2. Vědecká rada FF UK  

V roce 2013 pracovala vědecká rada v následujícím personálním složení: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – H 

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. ‒ S 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. ‒ F 

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. ‒ F 

doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. ‒ F 

doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. – S 

doc. PD. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D. – H 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. ‒ F 

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. ‒ S 

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. – čestný člen 

prof. PhDr. Anna Housková, CSc. ‒ F 

doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. ‒ F 

doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. – F 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ‒ H 

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. ‒ H 

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. ‒ S 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. ‒ H 

doc. Dr. Ing. Jana Klečková ‒ F 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. ‒ F 

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – H 

prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen 

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – S 

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. – F – je členem VR od února 2013 

doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. – H  

doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. ‒ S – je členem VR od května 2013 
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prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. ‒ H 

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. ‒ H 

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – F 

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. ‒ S 

prof. Miroslav Petříček, Dr. ‒ S 

prof. PhDr. Ing. Jan Royt – H 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. ‒ H 

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. ‒ H  

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. ‒ H 

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. ‒ F 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. – F 

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. ‒ H 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. ‒ H 

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. – F 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. ‒ F 

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – H 

prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. – čestný člen 

prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. – S 

Jednotlivé skupiny vědních oborů byly k 31. prosinci 2013 zastoupeny následovně: filologické vědy (F) 16 

členů, společenské vědy (S) 9 členů, historické vědy (H) 16 členů. Proporce mezi jednotlivými skupinami 

vědních oborů zůstaly zachovány. Počet řádných členů vědecké rady se v průběhu roku měnil. S ohledem na 

skutečnost, že v roce 2012 klesl počet členů na 39 osob, byla v roce 2013 vědecká rada rozšířena na 41 

osob. Počet čestných členů zůstal zachován. 

 

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

V roce 2013 se uskutečnilo celkem deset jednání vědecké rady FF UK. Bylo zahájeno sedm habilitačních 

řízení a pět jmenovacích řízení. Vědecká rada projednala jedenáct habilitačních a šest profesorských řízení. 

Dvě habilitační řízení a jedno jmenovací bylo vědeckou radou zastaveno. Dvě habilitační řízení zahájená 

v roce 2012 a jedno zahájené v roce 2013 byla ukončena v roce 2013 na vlastní žádost. Rektor univerzity 

jmenoval v roce 2013 osm habilitantů. V témže roce jmenoval prezident republiky dva nové profesory.  
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Z návrhů na udělení čestného doktorátu, které v roce 2012 podpořila vědecká rada FF UK, rozhodl rektor 

UK na základě stanoviska vědecké rady UK o udělení čestné vědecké hodnosti doktor honoris causa 

fyzikálně-matematických věd, respektive filozofických věd, p. prof. Aravindu Joshimu a p. prof. Dr. Peteru 

Kurmannovi, Dr.h.c. 

Slavnostní promoce honoris causa se uskutečnily za přítomnosti zástupců vědecké rady FF UK, vedení 

univerzity, členů akademické obce a četných hostů ve velké aule Karolina ve dnech 30. 10. 2013 a 20. 11. 

2013. 

Pedagogové, studenti a badatelské týmy FF UK získali v roce 2013 řadu významných tuzemských i 

zahraničních ocenění. Archeologové z Českého egyptologického ústavu objevili hrobku patřící knězi a 

vrchnímu lékaři Horního a Dolního Egypta Šepseskafanchovi. Tento jedinečný objev získal šestou pozici 

v žebříčku nejvýznamnějších světových archeologických objevů odborného magazínu Heritage Daily. Dne 3. 

4. 2013 Český egyptologický ústav FF UK obdržel na slavnostním shromáždění k 665. výročí založení 

Univerzity Karlovy v Praze Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rozvíjení multidisciplinárního 

výzkumu v Egyptě. 

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka emeritnímu prof. Ústavu filozofie a 

religionistiky FF UK Erazimu Kohákovi.  

Prof. Františkovi Šmahelovi byla na slavnostním galavečeru 17. 11. 2013 v Národním domě na Vinohradech 

udělena cena Vlády ČR Česká hlava za jeho celoživotní dílo a za jeho občanské a vědecké postoje.  

Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd byla udělena prof. 

Františku Šmahelovi, prof. Lence Bobkové a kolektivu za práci Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. 

Cenu Jaroslava Seiferta za rok 2013 převzal spisovatel, překladatel a literární historik PhDr. Vladimír Binar 

za povídkový triptych Číňanova pěna.  

Prof. Milan Tvrdík z Ústavu germánských studií FF UK převzal ve středu 26. 6. 2013 na rakouské ambasádě 

Rakouský čestný kříž za vědu a umění. Indický prezident Pranab Mukherdží udělil státní cenu Kural Peedam 

(doslova Oltář veršů) prof. Jaroslavu Vackovi za mezinárodně uznávanou práci na poli tamilistiky.  

Dr. Ladislav Stančo z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK obdržel čestné uznání hejtmana oblasti 

Suchandarija za vynikající propagaci uzbecké kultury ve světě.  

Kniha Heslář české avantgardy editovaná prof. Josef Vojvodíkem a doc. Janem Wiendlem zvítězila v soutěži 

Slovník roku 2013. 

Prof. Václav Suchý obdržel 30. 4. 2013 stříbrnou pamětní medaili Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze za zásluhy o zdejší rozvoj sociologie a o zvyšování zájmu o českou vědu v zahraničí.  
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Dne 18. 4. 2013 byla na zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty UK udělena stříbrná pamětní medaile 

britskému filologovi a překladateli Patrickovi Cornessovi za přínos mezinárodní bohemistice, translatologii a 

didaktice. 

Cenu Jana Palacha za mimořádný přínos diplomové práce v roce 2013 získali dva studenti: Mgr. Petra 

Tušlová za diplomovou práci Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu a Mgr. Ján Országh za 

diplomovou práci Hippokratés: O svaté nemoci. Překlad a komentář spisu, úvodní studie.  

PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D. obdržela v roce 2013 Bolzanovu cenu za práci o českém slovosledu.  

Cenu Edvarda Beneše 1. stupně v oblasti historie 20. století získala studentka Mgr. Anna Macourková z FF 

UK za soutěžní práci Kolektivizace ve Středočeském kraji. Průběh socializace vesnice 1949–1960 z 

regionálního pohledu. V oblasti sociologie získala cenu 2. stupně Mgr. Michaela Šimečková za soutěžní práci 

Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti.  

Nadace prof. Matějčka udělila Mgr. Lucii Husové cenu za nejlepší diplomovou práci v oblasti dětské a 

vývojové psychologie za výzkum zabývající se situací sourozenců dětí s pervazivní vývojovou poruchou.  

Bc. Nicole Márföldi z Ústavu románských studií získala třetí místo za práci o Fradiqu Mendesovi v rámci 

Iberoamerické ceny udělované za vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému 

poloostrovu. 

 

3.1 Kritéria pro habilitační a profesorská jmenovací řízení  

V roce 2013 se habilitační a profesorská řízení nadále řídila platnými zákonnými předpisy a Řádem 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. 4. 2006 a 

Opatřením rektora č. 28/2007.  

 

4. Věda a výzkum 

V roce 2012 přistoupila Univerzita Karlova k novému systému podpory vědeckého výzkumu prostřednictvím 

Programů rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK), který pokračoval i v roce 2013. Filozofická fakulta 

vytvořila 8 programů, u nichž je hlavním koordinátorem, ve 3 programech je spoluřešitelem. Tyto programy 

byly po náročné přípravě a projednání vědeckou radou UK schváleny a přijaty. Každý z nich je složen 

z badatelských týmů, které odpovídají struktuře vnitřních výzkumných záměrů. Podařilo se tedy pokrýt 

prakticky celou škálu vědních oborů a specializací na filozofické fakultě, resp. zajistit podmínky jejich 

kvalitního fungování pro následující roky (přehled programů PRVOUK za FF UK je uveden v Příloze č. 13). 

 Velice důležitou součástí vědecko-výzkumné činnosti na FF UK, zejména v oblasti aplikace výsledků 

výzkumu a vzdělávání v praxi, jsou projekty mezinárodní spolupráce spolufinancované Evropskou komisí. 
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V roce 2013 bylo realizováno 9 takových projektů, z toho 3 pokračovaly z let 2011 a 2012 a byly úspěšně 

ukončeny v druhé polovině roku 2013. Mezinárodní spolupráce na této úrovni byla tak v roce 2013 na FF 

UK vedena hlavně těmito směry: 

a) Ústav translatologie pod vedením prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. řídil velice podstatné a mezinárodně 

uznávané projekty On-line Resources for Conference Interpreter Training a Quality assurance – European 

Masters in Conference Interpreting. Tyto projekty se zaměřují na rozvoj vzdělávání v oblasti překladatelství 

s velkým důrazem na zavádění inovativních metod (vzdělávacích i technických) v praktické výuce. Cílem 

těchto snah je vytvořit na Ústavu translatologie špičkové podmínky nejen pro výzkum, ale i pro studenty, 

kteří díky výše zmíněným aktivitám najdou široké uplatnění v praxi. 

b) Mediatéka Jazykového centra řídila projekt DARe-Learning Zvyšování informovanosti o zdravotním 

postižení mezi vysokoškolskými pedagogy: Zlepšení za pomoci e-learningu. Tento projekt byl úspěšně 

dokončen v listopadu 2013. 

c) Ústav jižní a centrální Asie řídí projekt Qualirom zaměřený na výuku romštiny jako volitelného předmětu 

na základních školách, konkrétně na tvorbu doprovodných zvukových materiálů k výuce, vytváření 

podrobných metodických postupů a aktivit pro výuku a proškolení lidí, kteří budou v dalším roce tyto 

materiály a metodiku využívat v pilotní výuce. 

d) V roce 2013 odstartoval projekt European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting 

Disabled in Case of Disaster (EUNAD) s realizací na katedře psychologie zaměřený na vývoj záchranného 

systému pro hendikepované a sociálně vyloučené jedince.  

e) Na Ústavu germánských studií byl zahájen projekt TransStar: raising transcultural, digital and 

multitranslational competences.  

V roce 2013 FF UK realizovala rovněž 12 projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, přičemž 4 

z těchto projektů byly v tomto roce dokončeny. V operačním programu Praha Adaptabilita byly realizovány 

3 projekty, z nichž 1 byl úspěšně ukončen. Projekty se týkaly inovace studijních programů pregraduálního 

studia. Inovovány byly obory český jazyk (Ústav českého jazyka a teorie komunikace), informační studia a 

knihovnictví (Ústav informačních studií a knihovnictví) a česká literatura (Ústav české literatury a literární 

vědy).  

Filozofická fakulta rovněž vystupovala jako partnerská instituce při realizaci projektů Operačního programu 

vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

V roce 2013 odstartovaly důležité projekty Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických 

propedeutik pro mezioborová studia a Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních 

profesionálů.  

Významným projektem, který byl v roce 2012 schválen a jehož realizace pokračovala v celém roce 2013, je 

projekt Využití mezinárodních zkušeností s business ontologiemi pro návrh a vývoj platformy propojení 

nezaměstnaných s poskytovateli přímých nabídek práce prostřednictvím hyperlokálních služeb v rámci 
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Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který je řízen Ústavem informačních studií a 

knihovnictví a cíleně se zaměřuje na inovaci nástrojů podpory zaměstnanosti v ČR s využitím spolupráce se 

zahraničními institucemi. 

Důležitým podpůrným mechanismem pro projekty vědy a výzkumu jsou projekty Fondu rozvoje vysokých 

škol (FRVŠ). FF UK realizovala v roce 2013 11 projektů v celkové výši 2 078 000 Kč. Projekty byly zaměřeny 

na inovaci výuky stávajících a vznik nových studijních předmětů jednotlivých oborů. Významným byl 

například projekt Inovace počítačového vybavení oborových knihoven FF UK na Ústavu informačních studií a 

knihovnictví. 

Univerzita podpořila 6 projektů specifického výzkumu probíhajícího od ledna do prosince 2013, které byly 

zaměřeny výhradně na studenty druhých a třetích ročníků prezenčního doktorského studia. Jednalo se o 

následující projekty: Podpora vědeckého výzkumu vykonávaného doktorandy studijního programu historických 

věd II. (řešitel doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.), Podpora vědeckého výzkumu vykonávaného doktorandy 

studijních programů filozofie, logika a filologie II. (řešitel doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.), Podpora 

vědeckého výzkumu lingvistických témat II. (řešitelka prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.), Dějinný vývoj regionů 

II. (řešitel prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.), Člověk a společnost II. (řešitelka doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.), 

Dějiny umění v multidisciplinárním dialogu III. (řešitel prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.). 

Tyto projekty významnou měrou napomohly většímu zapojení studentů doktorského studia do vědecké 

činnosti fakulty. Výstupem projektů je rozsáhlá publikační činnost doktorandů zachycená v osobní 

bibliografické databázi, potažmo v databázi RIV.  

V roce 2013 pokračovalo celkem 36 projektů podpořených Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GA 

UK). Dalších 40 projektů GA UK bylo v tomto roce na fakultě zahájeno. Na FF UK byla vyhlášena rovněž 

interní soutěž studentských projektů, tzv. vnitřní granty – v roce 2013 jich bylo podpořeno celkem 61 

v celkové výši 6 500 000 Kč. Projekty realizované v rámci GA UK a vnitřních grantů FF UK se zaměřují na 

samostatnou vědecko-výzkumnou práci studentů převážně doktorského a magisterského studia. Výstupy 

projektů tvoří monografie, vystoupení na vědeckých konferencích a články ve vědeckých časopisech. 

Dalšími významnými projekty vědy a výzkumu na FF UK jsou projekty Grantové agentury ČR (GA ČR), 

kterých bylo v roce 2013 realizováno 54. Filozofická fakulta se také podílela v pozici spoluřešitele na 6 

výzkumných projektech GA ČR realizovaných na vědecko-výzkumných pracovištích mimo Univerzitu Karlovu 

v Praze (výčet projektů je uveden v Příloze č. 14). 

V roce 2013 byly na FF UK realizovány celkem 2 centralizované rozvojové projekty v celkové výši 1 462 000 

Kč. Mezi ně patří projekt Podpora kvalitních post-doktorandů FF UK, jehož prostřednictvím bylo možné 

výrazně podpořit vědeckou práci post-doktorandů a jejich přípravu na habilitační řízení a který bude 

realizován i v roce 2014. Je třeba také vyzdvihnout projekt Spolupráce se zahraničními univerzitami, díky 

němuž vznikly společné studijní programy sdílené FF UK, Univerzitou v Lipsku, Univerzitou v Kolíně nad 

Rýnem a Univerzitou v Bonnu. V rámci projektu bylo realizováno doktorské studium pod dvojím vedením.  
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Vědecko-výzkumná a publikační činnost byla spolufinancována i z dalších zdrojů: soukromých a vládních 

nadací, ministerstev, zahraničních zastupitelstev a podobně (přehled všech projektů a poskytovatelů peněz 

je uveden v Příloze č. 14, přehled finanční podpory od jednotlivých poskytovatelů za léta 2005−2013 je 

uveden v Příloze č. 15). 

 

5. Collegium Europaeum  

V roce 2013 pracovalo Collegium Europaeum, které je společným badatelským pracovištěm FF UK a 

Filosofického ústavu AV ČR, jako šestičlenný tým v této sestavě: PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. – koordinátor a 

vědecký pracovník, PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. – vědecká pracovnice, Mgr. Ota Pavlíček – 

tajemník a vědecký pracovník, PhDr. Dušan Radovanovič – vědecký pracovník, Mgr. Zdeněk Mužík – asistent 

a Mgr. Dan Török – asistent. Pracoviště garantovalo několik konferencí ‒ recenzní kolokvium Dies 

Bibliographicus III. (Praha, Filosofický ústav AV ČR, 8. 3. 2013); mezinárodní symposium The Material 

Running of the Mendicant Friaries in Central Europe 1220−1550 (Praha, Akademické konferenční centrum, 

25. 3. 2013); interdisciplinární konferenci Evropská identita a její česká reflexe (Praha, Richtrův dům, 6. 6. 

2013 – ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a New York University Prague). Významným výstupem 

byla též výstava Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417−1622 (Foyer FF UK: 

květen-září 2013, Knihovna Jana Palacha FF UK: říjen 2013−leden 2014). Zároveň probíhaly i přednáškový 

cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi (referenti: Michal Svatoš, Tomáš 

Nejeschleba, Vladimír Urbánek aj.) a experimentální Seminář Collegia Europaea pro doktorandy FF UK 

(referenti: Jan Sokol, Václav Bělohradský, Pavel Barša, Jan Keller aj.). Publikovány byly tyto monografické 

publikace: P. Hlaváček – D. Radovanovič, Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze, 

Praha 2012; P. Hlaváček – D. Radovanovič, Die Verdrängte Elite. Aus dem Gedächtnis verbannte Gelehrte der 

Deutschen Universität in Prag, Konstanz 2013; P. Hlaváček et al., O felix Bohemia! Studie k dějinám české 

reformace (Europaeana Pragensia 5), Praha 2013; P. Hlaváček – J. Hausenblasová – Z. Mužík – O. Pavlíček, 

Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417−1622, Praha 2013. Collegium bylo i 

nadále účastno na mezinárodním projektu MARGEC: Marginalité, économie et christianisme. La vie matérielle 

des couvents mendiants en Europe centrale (vers 1220 – vers 1550), v němž se badatelé z Francie, Polska, 

Maďarska, České republiky, Rumunska a Německa zaměřují na zkoumání specifického vztahu 

mendikantských řádů k ekonomice ve středoevropském kontextu, v komparaci se západní Evropou. Členem 

vědecké rady (membre du comité scientifique) je PhDr. Petr Hlaváček Ph.D. Připraven byl také projekt 

nového časopisu VERTIGO. Revue pro evropskou debatu, který bude ve spolupráci s FF UK vydávat 

nakladatelství Academia. 

 

6. Pražské centrum židovských studií 

Pražské centrum židovských studií oslavilo 15. 1. 2014 dva roky své existence. V daném období představilo 

řadu zajímavých konferencí, workshopů a přednášek, zahájilo proces akreditace oboru židovská studia, 
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připravilo k vydání dvě publikace a ve spolupráci se zahraničním oddělením děkanátu FF UK posílilo vazby s 

mnoha prestižními univerzitami světa. V roce 2013 Pražské centrum židovských studií (PCŽS) pořádalo či 

spolupořádalo mj. následující konference a workshopy: 

Druhá výroční konference PCŽS s názvem Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky proběhla 17. 

10. v Clam-Gallasově paláci. 

Ve dnech 27.–29. 5. se konala mezinárodní konference David Gans (1541−1613) čtyři století poté: odkaz 

raně moderního židovského historika a vědce, na které se sešlo dvacet odborníků z Čech, USA a Izraele. 

2.–4. 4. uspořádalo PCŽS třídenní workshop historika, scénáristy a režiséra Lukáše Přibyla M. A. Holocaust 

na plátně.  

Ve dnech 9.–15. 5. proběhl první ročník akce s názvem Izraelský týden na Karlově univerzitě: perspektivy 

izraelských studií v České republice. 

Samostatnou výroční zprávu PCŽS je možné nalézt na internetových stránkách FF UK. 

 

7. Další aktivity  

V roce 2013 se na půdě filozofické fakulty uskutečnila celá řada akcí. Mezi nejvýznamnější události patřila 

diskuse s Jeho Svatostí dalajlamou, organizovaná nadací Forum 2000. V rámci vzpomínkových akcí k 44. 

výročí sebeupálení Jana Palacha se ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila 

18. ledna předpremiéra prvního dílu filmové trilogie Hořící keř, dramatu polské režisérky Agnieszky Holland. 

Po promítání následovala diskuse s paní režisérkou, scenáristou snímku Štěpánem Hulíkem a zástupci 

produkce HBO. Při příležitosti výročí sametové revoluce proběhla 17. 11. 2013 ve Velké aule FF UK veřejná 

panelová diskuse na téma Budování demokracie v Česku. V debatě moderované filozofem Václavem 

Němcem vystoupil Petr Pithart (bývalý předseda vlády a Senátu Parlamentu ČR), Petr Havlík (bývalý mluvčí 

OF a spoluzakladatel ODS), Petr Robejšek (politolog a ekonom působící v Hamburku) a Lukáš Jelínek 

(politolog). FF UK v roce 2013 zahájila první ročník dětské univerzity. Projekt s názvem Hledá se Sofie je 

určen dětem navštěvujícím 2. až 5. třídu základní školy a zábavnou formou seznamuje malé posluchače s 

univerzitním prostředím a významnými obory fakulty.  

Dne 17. 4. 2013 se na FF UK uskutečnil druhý ročník Dne vědy. Tento ročník byl zahájen panelovou diskusí 

na téma My a oni a pokračoval sérií přednášek a workshopů. V rámci Dne vědy 2013 byla také uspořádána 

výstava Jazyk, písmo, interpretace, koordinovaná Ústavem filozofie a religionistiky. Na výstavě se podílelo 9 

dalších ústavů a kateder. V roce 2013 fakulta a její součásti připravily i další výstavy, jako např. výstavu 

v pražském Karolinu s názvem Tys mě vedl..., která byla zahájena při příležitosti 250. narozenin Aloise Klara. 

Dále byla uskutečněna výstava Ústavu pro klasickou archeologii v Celetné 20, 160 let české hungaristiky ve 



22 
 

foyer hlavní budovy FF UK, výstava Ztraceni v překladu věnovaná dějinám studijního oboru překladatelství a 

tlumočnictví, 90 let pražské polonistiky a další. 

Na FF UK se v roce 2013 uskutečnilo i mnoho konferencí a workshopů. Okolo 470 aktivních účastníků 

navštívilo FF UK při příležitosti konání mezinárodní konference NECS Media Politics – Politics Media. Ústav 

politologie FF UK uspořádal mezinárodní konferenci Democracy in Times of Crisis, jejímž hlavním hostem 

byla politoložka Chantal Mouffe. V srpnu 2013 spolu s FF UK a Stockholmskou univerzitou podpořil Ústav 

politologie také mezinárodní workshop Vietnamese Politics: How to Study, Teach and Understand it?, na 

který přijelo devět významných zahraničních hostů. Dne 31. 10. 2013 přednášel na FF UK v rámci výroční 

konference mezinárodního doktorského studijního programu Erasmus Mundus Text and Event in Early 

Modern Europe historik Carlo Ginzburg. Každoroční konference Evropské společnosti pro estetiku (ESA) se 

v červnu 2013 konala na půdě FF UK. Konference FF UK a HÚ AV ČR Česká bible: kulturní, ideový a 

politický fenomén v proměnách staletí proběhla v dubnu ve vile Lanna v Praze-Bubenči.  

Jednotlivé katedry a ústavy pořádaly další workshopy a konference: Ne-demokratické režimy a jejich studium 

v 21. století; Lingvistika Praha 2013, Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation 

Studies Paradigm Today; Škola jako místo setkávání 2013; Psychologie sportu v praxi 2013 aneb Kam 

směřujeme; Orientalistika – afrikanistika: Nové výzkumy v orientalistice; Perspektivy klasické archeologie 2013; 

Pandanus 13: Nature, Art, Myth and Ritual; PeKlA 2013; Historiam Scribere (et legere) a další. 
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III. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

garant kapitoly: 

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy 

 

V roce 2013 se mimo standardní způsoby studentské i akademické mobility, které jsou na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy dobře známé a běžně využívané a jejichž struktura i kvantita byla srovnatelná 

s předchozími lety, začaly prosazovat i další způsoby mezinárodní spolupráce. V roce 2013 byl kladen důraz 

na spolupráci v doktorském studiu, vědeckých projektech s mezinárodní účastí, spolupráci se zeměmi mimo 

Evropskou unii, na vznik nových lektorátů, výukových center apod.  

 

1. Erasmus 

V rámci programu LLP/Erasmus, který je jednou z hlavních možností výměn zejména v oblasti studentské 

mobility, zaujímá filozofická fakulta díky vysokému počtu bilaterálních smluv přední místo v rámci celé UK. 

Pozici nejaktivnější fakulty podporuje i zveřejněná statistika Univerzity Karlovy v Praze.  

V roce 2013 byl opět vydán aktualizovaný informační materiál pro přijíždějící studenty Erasmus Guide, ve 

kterém studenti našli ucelený přehled o filozofické fakultě, jejích základních součástech a koordinátorech, 

administrativních procesech nebo knihovnách, ale také praktické rady pro život v Praze. Materiál byl letos 

důkladně přepracován s důrazem na přehlednost a uživatelskou přístupnost pro přijíždějící studenty. 

Počet platných smluv Erasmus se oproti roku 2012 lehce snížil ze 455 na 440. Konec platnosti mnoha smluv 

k roku 2013 přinesl příležitost nevyužívané smlouvy neprodloužit a usnadnit přidruženou administrativu na 

fakultní i celouniverzitní úrovni.  

 

1.1 Studentská mobilita 

V roce 2013 došlo oproti roku 2012 k mírnému poklesu počtu přijíždějících studentů, což je dáno 

především extrémními čísly roku 2012 (respektive akademického roku 2012/2013). Celkem bylo ke čtyř až 

devítiměsíčnímu studiu na FF UK přijato 339 zahraničních studentů. Z tohoto počtu jich 95 přijelo na letní 

semestr 2012/2013, 159 na zimní semestr 2013/2014 a 85 na celý akademický rok 2013/2014. Více než 

25 studentů přijatých pouze na zimní semestr projevilo zájem dodatečně si studium prodloužit na celý 

akademický rok. Konečný počet studentů, kterým jejich domovská univerzita schválila prodloužení, ještě 

není znám. Co se týče nejčastěji zastoupených zemí, odkud studenti přijíždějí, tak již tradičně mezi ně 

patří Polsko, Francie, Německo, Španělsko, Slovensko ad. 

Z celkového počtu studentů přijatých na letní semestr 2012/2013 byl jeden student přijat na praktickou 

stáž v rámci programu Erasmus, v zimním semestru 2013/2014 to pak byli další tři studenti. 
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Počet vyjíždějících studentů v roce 2013 dosáhl nové rekordní výše, 277 (z toho 81 v letním semestru 

2012/2013 a 196 v zimním semestru 2013/2014, z toho 75 vycestovalo na celý akademický rok 

2013/2014). V předchozích dvou letech to bylo 223 (2012) a 254 (2013) studentů. 

Přes rekordní počet zájemců o výjezd bylo možné všechny výjezdy financovat v plné výši dle doporučení 

Národní agentury pro evropské programy. Po započtení pobytů stornovaných studenty (obvykle ze 

zdravotních a rodinných důvodů) bylo možné prodloužit původně jednosemestrální pobyty na zimní semestr 

2013 na celý akademický rok 2013/2014 třiceti studentům. 

V roce 2013 zahraniční oddělení připravilo informační seminář pro studenty, kteří byli nominováni na pobyt, 

jenž byl pro ně povinný. Tato forma předání informací o povinnostech a praktických radách spojených 

s pobytem se velmi osvědčila a i pro další rok se s touto aktivitou počítá. 

Stále pevnější pozici v rámci programu Erasmus si získávají výjezdy na zahraniční praktické stáže. V roce 

2013 bylo na tento typ pobytu vysláno 8 studentů. 

V letním semestru 2012/2013 pokračoval modulový systém kurzů a přednášek pro zahraniční studenty 

v cizích jazycích. Jednalo se o moduly: 1. Czech Culture: Fine Arts, Theatre, Cartoon, New Media, Landscape; 

2. Rhetoric and Mnemonics as Essential Skills of a Scholar; 3. „Special Event II“; 4. Latinidad in Hollywood (3. 

a 4. − přednášky ve španělském jazyce). Celkem se těchto modulů zúčastnilo 31 studentů. 

V zimním semestru 2013/2014 byly otevřeny tři moduly, kterých se zúčastnilo celkem 28 studentů. Jednalo 

se o moduly: 1. Czech Culture: Fine Arts, Theatre, Cartoon, New Media, Landscape; 2. Current Issues of the 

Political and Social Life in the Czech Republic; 3. Literatura hispanoamericana de la época colonial. 

S velkým úspěchem se již čtvrtý akademický rok setkávají u zahraničních výměnných studentů i semestrální 

kurzy češtiny, které zajišťují studenti magisterského studijního oboru čeština jako cizí jazyk z Ústavu 

českého jazyka a teorie komunikace v rámci své povinné pedagogické praxe. Počínaje letním semestrem 

2012/2013 pak zahraniční oddělení ve spolupráci s Ústavem anglického jazyka a didaktiky začalo 

připravovat i kurzy angličtiny „English 4 U“ určené výhradně pro zahraniční výměnné studenty. Kurzy jsou 

nabízeny pro úroveň Intermediate až Upper-intermediate. I na těchto kurzech působí jako instruktoři 

studenti magisterského oboru anglistika – amerikanistika. 

 

1.2 Mobilita pedagogických pracovníků 

V roce 2013 vyjelo na zahraniční univerzity vyučovat v rámci tohoto typu mobility 48 akademických 

pracovníků. Nejnavštěvovanější zemí byla Itálie (7), následovaná Polskem (6), Slovenskem a Francií (obě 

země po 5 mobilitách), Portugalskem (4) a Německem (3). Vždy dva výukové pobyty se pak uskutečnily v 

Belgii, Bulharsku, Finsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii, pouze jeden pak v Chorvatsku, na 

Islandu, v Maďarsku a ve Slovinsku. 
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1.3 Studentský klub Erasmus 

Obdobně jako v minulých letech zahraniční oddělení spolupracovalo se studentským spolkem International 

Club Charles University (http://www.ic-cuni.cz/). Studenti zapojení do těchto dobrovolnických aktivit 

připravují pro přijíždějící studenty po celý semestr mnoho aktivit, z nichž je jako každoročně nutné 

vyzdvihnout zejména Orientation Week, během kterého je studentům poskytnuta podpora při zahájení 

jejich studia na fakultě i pobytu v Praze. International Club Charles University již několik let úspěšně 

poskytuje tzv. buddy programme, kdy přijíždějící student může zažádat o přidělení buddyho ‒ českého 

studenta, který mu pomůže a poradí při všech jeho aktivitách na studijním pobytu v Praze. 

 

2. CEEPUS 

V roce 2013 probíhala jednání s Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR o programu CEEPUS (Central 

European Exchange Program for University Studies), který 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 a pedagogové. Pro 

koordinátory jednotlivých sítí funguje na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT on-line 

aplikace, která umožňuje lepší administrování přidělených mobilit (probíhá v ní např. přidělování jednotlivých 

měsíců studentům apod.). Na organizačním zajištění programu se podílí zahraniční oddělení, koordinátoři 

ze základních součástí a MŠMT ČR. 

V roce 2013 přijelo na letní semestr 20 studentů, z toho bylo 14 freemoverů, a v zimním semestru 

2013/2014 byl ke studiu přijat 1 student. 

V rámci tohoto programu přijelo 6 pedagogů (Polsko 1, Makedonie 1, Maďarsko 2, Rumunsko 1, Slovinsko 

1). Čtyři pedagogové FF UK vycestovali (Slovensko, Rakousko).  

 

3. Kulturní (vládní) dohody 

Na FF UK bylo v roce 2013 v rámci mezivládních dohod přijato 56 studentů (18 na letní semestr, 38 na 

zimní semestr). Nejvíce studentů přijelo z Polska (12) a ze Slovenska (7), dále pak z Francie (6), Itálie (6), 

Lotyšska (6), Egypta (4), Bulharska (3), Japonska (2), Argentiny (1), Belgie (1), Finska (1), Izraele (1), 

Maďarska (1), Německa (1), Rumunska (1), Ruska (1), Španělska (1) a Švýcarska (1). 

Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK přijato 11 studentů (2 v letním a 9 v zimním semestru), a 

to z Ukrajiny, Gruzie, Argentiny, Ruska, Řecka a USA. 

Na základě mezivládních dohod bylo v roce 2013 proplaceno cestovné 34 studentům FF UK ve výši celkem 

339 009 Kč. Studenti využili smlouvy uzavřené s těmito státy: Argentina, Bulharsko, Chorvatsko, Izrael, 

Jordánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, 

Švédsko, Ukrajina, Vietnam.  

http://www.ic-cuni.cz/
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Na základě kvót bylo z FF UK ke studiu na zahraničních univerzitách nominováno celkem 26 studentů (10 

Čína, 2 Chorvatsko, 1 Makedonie, 5 Malta, 2 Rusko, 2 Slovinsko, 4 Švédsko). 

Prostřednictvím výběrových řízení bylo v roce 2013 nominováno celkem 92 studentů (5 Argentina, 1 Belgie, 

11 Bulharsko, 1 Čína, 1 Egypt, 1 Indie, 1 Itálie, 7 Izrael, 2 KLDR, 3 Litva, 5 Lotyšsko, 1 Lucembursko, 8 

Maďarsko, 4 Mexiko, 9 Mongolsko, 8 Polsko, 6 Rumunsko, 1 Rusko, 3 Slovensko, 1 Slovinsko, 1 Švýcarsko, 

1 Ukrajina, 10 Vietnam). 

 

Stejně jako v minulém roce i v roce 2013 filozofická fakulta využila možnosti nominace akademických 

pracovníků, a to ve 4 případech (1 Čína, 1 Litva, 1 Lotyšsko, 1 Mongolsko). 

 

4. Mezinárodní visegrádský fond 

Stálou možnost studia na FF UK pro zahraniční studenty představuje Mezinárodní visegrádský fond, který 

podporuje spolupráci mezi zeměmi visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko). 

Podpora je poskytována také studentům ze třetích zemí. Tohoto druhu stipendia využili v letním semestru 

2 studenti (Slovensko 1, Maďarsko 1), v zimním semestru 3 studenti (Polsko 2, Maďarsko 1). Fond rovněž 

podporuje společné kulturní, vzdělávací a vědecké projekty. 

 

5. Ostatní přijatí studenti 

V rámci režimu free-mover přijelo na FF UK 11 studentů (Brazílie, Čína, Itálie, Japonsko, Kanada, Rakousko, 

Španělsko, USA). Dalších 5 studentů studovalo na FF UK v rámci jiných stipendijních programů (např. 

Národný štipendijný program, Fulbright, Česko-německý fond budoucnosti, GFPS). Nejkratší pobyt trval 3 

dny a nejdelší jeden akademický rok. 

 

6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy) 

V roce 2013 přijelo v rámci přímé spolupráce 58 studentů (38 v letním a 20 v zimním semestru), a to na 

základě smluv s univerzitami v 15 zemích (Austrálie, Bělorusko, Brazílie, Gruzie, Japonsko, Jižní Korea, 

Mexiko, Německo, Nový Zéland, Polsko, Rusko, Ukrajina, Tchaj-wan, Finsko, USA).  

Z dalších aktivit navázaných na přímou spolupráci uvádíme např. seminář a workshop 14 studentů z 

University of Hamburg na Ústavu germánských studií FF UK ve dnech 12. 12. 2013 – 15. 12. 2013 aj. 

FF UK nominovala v rámci přímé spolupráce celkem 87 studentů (2 Austrálie, 3 Brazílie, 1 Čína, 4 Dánsko,1 

Finsko, 3 Francie, 1 Chorvatsko, 1 Chile, 2 Izrael, 6 Japonsko, 4 Kanada, 9 Korea, 2 Mexiko, 11 Německo, 3 

Peru, 1 Rakousko, 8 Rusko, 1 Srbsko, 2 Švýcarsko, 4 Ukrajina, 18 USA ). 
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Nominací akademických pracovníků v rámci přímé spolupráce využili akademičtí pracovníci tradičně v hojném 

počtu 110 (1 Brazílie, 1 Maďarsko, 70 Německo, 3 Rakousko, 11 Polsko, 2 Slovensko, 1 Slovinsko, 1 

Ukrajina, 4 Rusko, 1 Dánsko, 1 Francie, 2 Gruzie, 3 Chorvatsko, 4 Itálie, 1 Litva, 1 Portugalsko, 2 

Španělsko, 1 USA). 

Pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce uskutečnilo celkem 71 akademických pracovníků (2 

Finsko, 1 Itálie, 2 Korea, 36 Německo, 10 Polsko, 7 Rusko, 1 USA, 8 Slovensko). 

Nově byly uzavřeny meziuniverzitní smlouvy s Baku State University − Ázerbajdžán, University of 

Luxembourg – Lucemursko. 

V roce 2013 vyjádřila fakulta zájem o uzavření/rozšíření meziuniverzitních smluv s Humboldt Univesritat zu 

Berlin − Německo, TU Dresden − Německo, Universitat Heidelberg − Německo, University of Copenhagen − 

Dánsko, National University of Ireland – Irsko. 

Fakultní smlouvy byly uzavřeny s Baku State University − Ázerbajdžán, Lingnan University − Hong Kong, 

Josai University − Japonsko, Seinan Gakuin University − Japonsko (Fukuoka), Krakovská akademie A. F. 

Modrzewskiego − Polsko, Historická fakulta Ternopilské národní pedagogické univerzity Volodymyra 

Hnaťuka – Ukrajina, Institute of History of Academy of Sciences of Uzbekistan – Uzbekistan. 

 

7. Fond mobility (FM) 

Fond mobility UK si klade za cíl finančně podpořit mj. zahraniční studijní a vědecké pobyty studentů a 

pedagogů v souladu s každoročně vyhlašovanými prioritami UK. Předložené návrhy posuzuje univerzitní rada 

FM a o poskytnutí prostředků ze zdrojů FM rozhoduje na základě doporučení rady rektor. 

 

7.1 Počet podaných a podpořených přihlášek z FF UK v roce 2013 

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry: 58 přihlášek. Podpořeno bylo 39 

přihlášek v celkové výši 1 874 000 Kč.  

b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí: 8 přihlášek. 

Podpořeny bylo 0 přihlášek v celkové výši 0 Kč.  

c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 21 přihlášek. Podpořeno bylo 18 přihlášek 

v celkové výši 371 000 Kč.  

d) Podpora studia zahraničních studentů na UK v Praze: 24 přihlášek. Podpořeno bylo 24 přihlášek 

v celkové výši 150 000 Kč.  

e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK: 8 přihlášek. 

Podpořeno bylo 6 přihlášek v celkové výši 165 000 Kč. 
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 Zahraniční oddělení připravilo v roce 2013 opět řadu informativních schůzek o možnostech zahraničních 

studijních pobytů, které byly zaměřeny na programy CEEPUS, AKTION, AIA, meziuniverzitní i mezifakultní 

smlouvy. Informativní setkání proběhlo také se zástupci základních součástí, které o tyto informace projevily 

zájem. 

 

8. Společné studijní programy a projekty 

Pracoviště FF UK realizují a připravují studijní programy na různých stupních studia ve spolupráci se 

zahraničními partnery.  

 

8.1 Programy a projekty Erasmus Mundus 

a) Erasmus Mundus TEMA – European Societies: Identity and Development / Sociétés européennes: identité et 

développement 

Magisterský program Erasmus Mundus TEMA získal podporu EACEA na 5 let od akademického roku 

2011/2012. Program představuje anglicko/francouzskou verzi české specializace obecné a komparativní 

dějiny. Během r. 2013 byla předložena a v únoru 2014 akreditační komisí MŠMT schválena jeho akreditace 

jako samostatného oboru pro léta 2014−2018 pod názvem TEMA – European Societies: Identity and 

Development / Sociétés européennes: identité et développement.  

V létě 2013 absolvoval první ročník (promotion Danube). V září 2013 vstoupil program do třetího roku a 

studium zahájily intenzivním týdnem v Paříži dvě skupiny studentů: tj. 17 studentů tzv. promotion Etna v 

druhém ročníku − 11 v kategorii A (třetí země), 5 v kategorii B (EU), 1 samoplátce. V prvním ročníku, tzv. 

promotion Concorde studuje 18 studentů − 5 kategorie B (EU), 8 kategorie A (třetí země), 1 tzv. Window 

South, 1 − Turecko/záp Balkán a 3 samoplátci. 

Na FF UK byli v letním semestru 2012/2013 zapsáni v prvním ročníku 3 studenti (Čína, Syrie, Francie) a v 

druhém ročníku 5 studentek (Kostarika, Rusko, Rumunsko, Makedonie, Řecko). Čtyři tudentky úspěšně 

dokončily studium obhajobou DP a SZZK, pátá neprospěla. Na partnerských univerzitách úspěšně ukončilo 6 

studentů, kteří absolvovali v Praze 1−2 semestry a také obdrželi diplom UK (Kazachstán, Turecko, 2 

studenti z Maďarska, Etiopie a ČR). 

Součástí programu byly v letním semestru 2012/2013 pobyty hostujících profesorů Kimberly Zarecor (USA), 

Khosro Movahed (Iran), Leila Blili (Tunis.) Pobyt profesorky Cathleen Giustino z Auburn University (USA), 

která se účastnila vedení diplomních seminářů a prezentací výzkumů studentů se bude opakovat ještě v 

letním semestru 2013/2014. V rámci TSM Erasmus v letním semestru 2012/2013 přednášela Meglena 

Zlatkova (Plovdiv) a Alberte Martinez (uni. A Coruna, Šp. ), v letním semestru 2013/2014 v programu 

týden přednášela dr. Tanja Vahtikari z university v Tampere. 
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Zájem o program stoupá. Do čtvrtého cyklu (promotion Vltava) se přihlásilo 65 studentů, mezi nimi jsme 

vybrali pro 12 přidělených stipendií 3 studenty kategorie B, 7 kategorie A, 1 tzv. Window FYROM, 1 − 

Turecko/záp Balkán, mezi nimi opět jen 1 česká studentka. Alarmující je rozmáhající se plagiátorství − v 

přihláškách bylo odhaleno 5 projektů-plagiátů. Dalších 9 přihlášek bylo vyřazeno z důvodů nedostatečné 

kvalifikace (nedostatečná znalost jazyků, slabá odbornost). 

V konkursu na r. 2014/2015 se přihlásily 3 české studentky (všechny z FF UK). Umístily se výborně, ale s 

ohledem na malý počet stipendijních míst pro evropské studenty, mohla na stipendium dosáhnout jen jedna 

kandidátka. S ohledem na snižující se počet stipendií pro studenty EU je potřeba i do budoucna počítat s 

tím, že pokud by naši studenti měli mít možnost se programu účastnit, bude nutné, aby od počátku hledali 

možnost financování mimo EACEA. 

b) Erasmus Mundus Joint Doctorate: Text and Event in Early Modern Europe (TEEME) 

 V roce 2013 bylo přijato ke studiu 8 studentů z USA, Brazílie, Portugalska, Alžírska, Černé Hory, Indie (2 

studenti) a Taiwanu, z toho 3 studentky (Jelena Bakić − Černá Hora, Džamila Kadi − Alžírsko, Yi Chun Liu − 

Taiwan) budou 2−3 semestry studovat na UK. 31. 10 .−2. 11. 2013 se uskutečnila 3. výroční konference 

TEEME na FF UK, které se zúčastnilo kolem 60 studentů a učitelů. Úvodní přednášku proslovil vedoucí 

italský historik Carlo Ginzburg.  

Studenti třetího ročníku nastoupili do posledního roku studia, který uzavřou obhajoby doktorských disertací 

ve 2. polovině roku 2014. 

c) Multilingualism and Multiculturalism (Multi) 

V rámci projektu Erasmus Mundus byl v kategorii Action 2 schválen tříletý projekt nazvaný Multilingualism 

and Multiculturalism (Multi) (2011–2014). Mezinárodní konsorcium dvanácti univerzit, v němž Univerzitu 

Karlovu reprezentuje FF UK (obory sinologie a translatologie) a MFF UK (Ústav formální a aplikované 

lingvistiky), koordinuje univerzita v Aix-en-Provence ve spolupráci s Hongkongskou polytechnikou. Cílem 

projektu je podpora studentské a vědecké výměny mezi zeměmi EU a průmyslovými zeměmi Asie; 

konkrétně se jedná o Brunej, Hongkong, Macao, Singapur a Taiwan.  

 

8.2 Program OPTIMALE 

Projekt Erasmus Mundus OPTIMALE skončil dle plánu v září 2013. Evropská komise následně vypracovala 

hodnotící zprávu, kde projektu udělila mimořádně příznivé hodnocení. Ukázalo se tak, že příznivá percepce 

účastníků projektu, pokud jde o užitečnost činností s projektem spojených, neměla pouze subjektivní ráz, 

ale byla též formálně a objektivně potvrzena auditní zprávou. 

Výstupem projektu je např. interaktivní mapa EU (na adrese http://translator-training.eu/) zachycující 

instituty poskytující vzdělávání překladatelů na vysokoškolské úrovni. Dále vzniklo několik studií zaměřených 

na zmapování překladatelského trhu, kontakty univerzit s ním a implikace pro vzdělávací programy. V 

http://translator-training.eu/
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neposlední řadě byla vytvořena platforma on-line k výměně výukových materiálů, které se osvědčily v 

různých oblastech vzdělávání překladatelů na partnerských pracovištích. 

Koordinátorem projektu pro středoevropský region byl pracovník z Ústavu translatologie FF UK, který 

zároveň předsedal sekci pro nové technologie v překladatelském procesu (počítačem podporovaný překlad, 

posteditace strojového překladu apod.). 

 

8.3 Program EMCI 

European Masters in Conference Interpreting (EMCI) je akreditovaný postgraduální rekvalifikační 

dvousemestrální kurz v rámci konsorcia EMCI (11 evropských univerzit), který probíhal od října 2013 do 

června 2014 a který s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu připravoval konferenční 

tlumočníky s češtinou zejména pro evropské instituce. Za FF UK byl do tohoto projektu zapojen Ústav 

translatologie. Kurz je realizován jednou za dva roky.  

 

8.4 Společné studijní programy Double degree 

a) V roce 2013 pokračovala příprava společného studijního programu Němčina pro mezikulturní komunikaci, 

garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D, Ústav translatologie. V rámci spolupráce se uskutečnilo společné 

setkání zástupců obou institucí, na kterém byly diskutovány mimo jiné otázky struktury studijního oboru, 

financování programu a vzájemné kompatibility.  

b) Také příprava dalšího společného studijního programu Doppel – Master´ – German Language and 

Literature in Central Europe s Universtät Köln a Ústavem germánských studií FF úspěšně pokračovala 

společným setkáním zástupců obou institucí. Setkání mimo řešení praktických otázek přineslo také shodu na 

konečném znění smlouvy, která tuto významnou spolupráci bude zaštiťovat. 

 c) Podpisem Declaration on Honour by legal representative of applicant organization je zajištěno 

pokračování spolupráce Ústavu středoevropských studií v rámci projektu Středoevropská iniciativa. Na 

přelomu roku 2013 a 2014 byly zúčastněné instituce vyzvány k předložení informací o stávajících 

akreditačních pravidlech, neboť např. na Slovensku došlo k jejich úpravě a proces otevření tohoto 

společného studijního programu ve všech zúčastněných zemích najednou se výrazně zjednodušil. 

 

9. Podpora doktorského studia 

Stejně jako v roce předchozím byl i v roce 2013 ze strany vedení fakulty kladen důraz na kvalitativní rozvoj 

doktorského studia. Informace o doktorském programu Erasmus Mundus je uvedena výše.  

FF UK pokračuje ve spolupráci s DAAD – Vladimir Admoni Programm. V roce 2013 přijelo 5 akademických 

pracovníků a 10 studentů PhD. na Ústav germánských studií (Univerzita Kostnice). 
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Doktorské studium „pod dvojím vedením“ (cotutelle) se úspěšně rozvíjelo i v roce 2013. Byly uzavřeny 4 

nové smlouvy a 2 dodatky, a to z oborů světové dějiny, románská, klasická archeologie, české dějiny, 

filozofie, translatologie a politologie.  

Uskutečnily se 4 obhajoby disertačních prací pod dvojím vedením, a to z oborů filosofie, české dějiny, 2x 

klasická archeologie. 

V roce 2013 bylo rozjednaných (dosud neuzavřených) 5 dalších nových smluv.  

 

10. Organizace kurzů pro zahraniční studenty 

Zahraniční oddělení ve spolupráci s katedrami FF UK a externími spolupracovníky také zajišťuje několik 

extrakurikulárních programů, určených primárně pro anglicky mluvící studenty na úrovni bakalářského studia, 

kteří hradí školné. Jejich statut jim umožňuje začlenit se plnohodnotně do studia v rámci FF UK a programy 

zároveň integrují samoplátce, ostatní studenty nominované domovskými univerzitami na základě různých 

mezifakultních a meziuniverzitních smluv a především účastníky programu Erasmus. Nabízí tak studentům 

unikátní multikulturní prostředí a možnost porovnání různých vzdělávacích systémů v Evropě i v Severní 

Americe. Fakulta nabízí kromě dvou stěžejních programů East and Central European Studies a UPrague také 

krátkodobé studijní pobyty v rozsahu 4–9 týdnů, kde výuku zajišťují členové akademické obce FF UK, 

externí pracovníci a zahraniční lektoři z partnerských škol. Administrativně všechny programy včetně 

doplňkových aktivit zajišťují pracovníci zahraničního oddělení, akademický dozor vykonává pětičlenná Rada 

programu ECES, do jejíž kompetence patří schvalování a kategorizace kurzů, schvalování konečné podoby 

sylabů, vyhodnocení evaluací ap. Kromě akademických aktivit (kurzy, studijní pobyty, orientace, dvoutýdenní 

intenzivní kurzy českého jazyka) nabízí programy i klasické studijní cesty s doprovodem vyučujících, 

zprostředkování dobrovolnické práce v neziskových organizacích, návštěvy kulturních a společenských akcí a 

24 hodinovou telefonickou asistenci včetně trvalé přítomnosti koordinátorky programu v místě ubytování. 

Součástí přijímacího řízení je také asistence při podávání žádosti o vízum, včetně individuálních konzultací a 

orientační setkání se studenty na jednotlivých univerzitách prostřednictvím počítačové sítě (skype, webinar 

atd.) . Kontakt s ostatními studenty zprostředkovávají členové International Club of Charles University. 

Tento klub byl založen místními studenty Univerzity Karlovy, kteří koordinují společenské, kulturní a 

sportovní akce pro zahraniční studenty různých forem pobytů a programů. Velmi využívaný je také „Buddy 

Program“, který umožňuje setkávání jednotlivých českých a zahraničních studentů na základě 

zprostředkovaného kontaktu jednotlivců. Z hlediska personálního i technického jsou programy velmi dobře 

vybaveny. Délka programů je 113 dní, z toho 21 dní orientace (výuka českého jazyka, jednodenní studijní 

cesty mimo Prahu, tematicky zaměřené přednášky atd.). 

 

10.1 Program ECES (East and Central European Studies) 
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V semestrálním programu studovalo celkem 116 studentů v 51 programem vypsaných i katedrových 

kurzech. Vedle těchto kurzů absolvovali všichni studenti povinně dvoutýdenní intenzivní kurz českého jazyka 

a kultury v celkové dotaci 52 hodin, pokročilým studentům byla nabídnuta možnost individuálních 

konzultací.  

Přijatí studenti studovali v kurzech ze 6 oborů: literatury (8 kurzů), umění a kultury (12 kurzů), historie (8 

kurzů), sociologie a psychologie (12 kurzů), v oblasti ekonomiky a politologie (8 kurzů) a jazyků (3 kurzy). 

Každý má hodnotu 3 US nebo 6 ECTS kreditů, dotaci 52 hodin a je akreditován domovskými univerzitami 

studentů. Ve speciálním letním programu v délce 4 týdnů studovalo celkem 69 studentů v 11 programem 

vypsaných kurzech. Tento program zaznamenal téměř 100% nárůst počtu účastníků ve srovnání s 

předchozím rokem a měl vynikající hodnocení. Nově se na základě přímé spolupráce letní školy zúčastnili 

studenti National University of Singapore (NUS). Tato univerzita patří k respektovaným vzdělávacím 

institucím a na základě setkání pracovníků ZO FF UK a NUS v září 2013 na konferenci EAIE (European 

Association for International Education) je připravována smlouva o spolupráci.  

 

10.2 Program UPrague 

Tento nadstandardní výběrový program nabízí vždy výhradně v jarním semestru 21 míst pro studenty 

University of Miami, Florida, USA a zahrnuje jeden mezioborový exkluzivní kurz v oboru politologie, 

literatury a historie a dále 6 volitelných předmětů ve stejných kategoriích jako program ECES. Náročné 

přijímací řízení a nominaci zajišťuje partnerská univerzita, která program velmi podporuje a patří mezi její 

stěžejní zahraniční aktivity.  

 

10.3 Council on International Educational Exchange (CIEE), Portland, USA  

Ve spolupráci s jednou z nejstarších vzdělávacích institucí v USA studovalo na FF UK celkem 315 studentů. 

Akademický dozor programu zajišťuje pověřený pracovník z řad pedagogů FF UK. 

  

10.4 Krátkodobé programy a letní školy 

Na základě uzavřených smluv zajišťuje fakulta následující letní školy: 

a) Simon Fraser University, Vancouver, Canada – 12 účastníků studovalo ve 4 kurzech a zúčastnilo se 5 

jednodenních a jedné týdenní studijní cesty v rámci ČR. Tato spolupráce umožňuje reciproční stáže 

studentům FF UK, výuku zajištuje jeden vyučující zahraniční univerzity a vyučující FF UK.  

b) The College of William and Marry, Williamsburg, USA – zapsáno 36 studentů ve studijním programu 

zaměřeném na „Site of Memories in Europe“, letní školu vede pedagog ze zahraniční univerzity, další kurzy 

zajišťuje FF UK. 
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c) Lomonosova státní univezita v Moskvě – v rámci nově navázané spolupráce byl připraven dvoutýdenní 

studijní pobyt pro studenty fakulty umění.  

Kromě zlepšení mezinárodních kontaktů obecně tyto programy znamenají důležitou formu zahraniční 

spolupráce, dále poskytují pedagogům FF UK možnost vyučovat v cizím jazyce rodilé mluvčí a také 

představují mimořádný zdroj příjmů. 

 

10.5 Letní škola slovanských studií (LŠSS) 

Největší mezinárodní renomé mezi letními školami, které každoročně pořádá FF UK, má LŠSS organizovaná 

Ústavem bohemistických studií. Ve dnech 26. července až 23. srpna 2013 se uskutečnil 57. běh, kterého se 

zúčastnilo celkem 140 studujících, z toho 105 interních a 35 externích. Stipendistů MŠMT ČR bylo celkem 

80, hostů RUK 13 a 1 host FF UK, celkem z 35 zemí. Účastníci byli rozděleni podle stupně znalostí do čtyř 

úrovní: začátečnické, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Realizovaly se dva kurzy pro začátečníky 

na základě angličtiny. Na úrovni pro mírně pokročilé probíhaly čtyři kurzy, z toho u dvou byla 

zprostředkujícím jazykem výuky angličtina, u dvou němčina. Kurzy pro středně pokročilé byly také čtyři, dva 

na základě angličtiny a jeden na základě němčiny a jeden určený pro Slovany. V kurzech pro pokročilé byli 

studenti rozděleni již bez ohledu na mateřský jazyk podle stupně znalostí češtiny do dvou skupin. Na 

základě zkušeností z minulých let byly pro 57. běh opět připraveny tři přednáškové cykly: cyklus A byl 

zaměřen na přednášky z jazykovědy; cyklus B byl zaměřen na přednášky z literární vědy a z českých dějin a 

kultury – oba cykly byly přednášeny česky; třetí cyklus C byl veden německy nebo anglicky se zaměřením na 

české dějiny a kulturu a byl určen i pro posluchače nižších kurzů. Pozitivní ohlas měly především přednášky 

šířeji a obecněji zaměřené, na které pak mohla navazovat diskuse a konverzační témata v jazykových 

kurzech. Bohatý kulturní a společenský program Letní školy slovanských studií přispívá k vytvoření celkové 

přátelské atmosféry, která je pro splnění jejího kulturního poslání nezbytná.  

 

10.6 Czech Studies – Česká studia 

Také v roce 2013 byla úspěšně realizována výuka českého jazyka pro cizince s názvem Czech Studies, kterou 

garantuje Ústav bohemistických studií. Jedná se o jednosemestrální a dvousemestrální program určený 

zájemcům o český jazyk a českou kulturu. Program je tradičně využíván zahraničními studenty slavistiky a 

příbuzných oborů. Výuka probíhala na úrovni začátečníků, mírně pokročilých a pokročilých. Kurz v roce 2013 

absolvovalo v letním semestru 38 studentů, v zimním semestru 41 studentů. Součástí programu Českých 

studií jsou Večerní kurzy jedno a dvousemestrální (absolvovalo 9 studentů) a Intenzivní kurzy desetidenní 

pořádané Ústavem bohemistických studií pro zahraniční zájemce různých profesí a oblastí. 

 

11. Zahraniční dary 
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V uplynulém roce rovněž úspěšně pokračovala spolupráce s Anglo-Czech Educational Fund. Cílem nadace, 

založené Arnoštem Kramerem, je prostřednictvím stipendia podporovat roční studijní a vědecké pobyty 

vynikajících studentů-doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii, a 

tím také posílit vědeckou spolupráci mezi Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a nejlepšími britskými 

univerzitami. V roce 2013 příspěvek na pobyt získalo 5 uchazečů: Mgr. Katarína Čuláková (University of 

Oxford), Tomáš Klír, PhD. (University of Cambridge), Mgr. Matěj Cíbik (London School of Economics), 

Mgr. Denisa Hilbertová (SOAS, University of London), Mgr. Hana Pavelková (Bikbeck College, London) a 

byl podpořen projekt na překlad knihy The Scribe of the Palce of Truth: Life of the Egyptologist Jaroslav 

Černý. Celkem bylo rozděleno 41 000 liber. 

 

12. Krátkodobé a dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků na FF UK v roce 2013  

K rozšiřování a posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolupráce jednotlivých pracovišť FF UK 

s významnými zahraničními odborníky přispěla v roce 2013 podpora krátkodobých přednáškových cyklů 

zahraničních pedagogů a částečné uhrazení nákladů na dlouhodobé pobyty zahraničních lektorů působících 

na FF UK (celkem na filozofické fakultě působí v současné době 30 smluvních zahraničních lektorů). 

Všechny aktivity probíhaly v součinnosti se základními součástmi, které díky projektu mohly navázat novou 

spolupráci či rozvíjet spolupráci stávající.  

Mezi nejnovější lektoráty na FF UK patří: 

a) Lektorát indického jazyka a literatury na Ústavu jižní a centrální Asie, který byl zřízen na základě 

Memorandum of Understanding o spolupráci s Indií, podepsaného FF UK v roce 2011. Indický lektor 

působil na FF UK v akademickém roce 2012/2013. 

b) Turecký lektorát při Ústavu Blízkého východu a Afriky, který byl zřízen na základě Memorandum of 

Understanding s Tureckou ambasádou v Praze, podepsaného FF UK v roce 2011. Turecký lektor ektor 

působil na FF UK v akademickém roce 2012/2013. 

 

13. Mimořádné finanční příspěvky poskytnuté na základě podané žádosti 

V roce 2013 zahraniční oddělení poskytlo akademickým pracovníkům FF UK mimořádné finanční prostředky 

na částečné pokrytí nákladů spojených s výjezdy a pobyty na zahraničních institucích ve výši 65 000 Kč. 

Přidělené finanční prostředky byly použity zejména na úhradu letenek, jízdenek, konferenčních poplatků a 

případně ubytování. Ppříspěvek byl přidělen 9 akademickým pracovníkům. 

 

14. Mezinárodní vědecká spolupráce 

V roce 2013 nadále pokračovala intenzivní vědecká a pedagogická spolupráce vycházející z dílčích projektů 

realizovaných v rámci kateder a ústavů. Nedílnou součástí těchto projektů byla řada mezinárodních 
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konferencí, workshopů a seminářů. Podrobnější informace o nich jsou pravidelně zveřejňovány na webových 

stránkách základních součástí. 

 

14.1 Intensive Programmes v rámci Lifelong Learning Programme (LLP)  

Staging European Identities – Memory, Conflict and Commerce in Early Modern European Culture, garant: 

prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK, partnerská pracoviště: 

Universidade do Porto, Universiteit Utrecht, Freie Universität Berlin, Universitá degli Studi di Ferrara a 

Universidad de Murcia. 

 

15. Spolupráce s kulturními středisky  

Filozofická fakulta UK dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních institucí, jejichž posláním je šířit 

poznatky o kultuře a jazyce svých zemí. S ohledem na aktivity organizované přímo v rámci FF UK zasluhuje 

zvláštní pozornost spolupráce s Institutem Camões (Portugalsko), Institutem Cervantes (Španělsko) a 

s lektorátem katalánštiny, jenž je zakotven v dohodě mezi Univerzitou Karlovou a vládou Andorry.  

 

15.1 Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-Kuovy nadace 

 Mezinárodní sinologické centrum při Karlově univerzitě podporuje Chiang Ching-Kuova nadace pro 

mezinárodní akademickou výměnu (CCKF) se sídlem v Taipeji na Taiwanu. CCKF je největší světovou 

nadací, která cíleně podporuje studium Číny a čínské kultury v nejširším slova smyslu a v různých aspektech. 

Hlavním posláním centra je podpora sinologie jako akademické disciplíny zaměřené na různé aspekty 

čínského jazyka, dějin a kultury s cílem přispívat k rozvoji tohoto oboru na Univerzitě Karlově i v širším 

regionu a v celoevropském měřítku. V rámci své činnosti centrum podporuje různé typy programů a 

soustavně buduje sinologickou knihovnu na FF UK, která je v současné době nejlépe vybavenou knihovnou 

svého druhu v České republice. Pražské centrum je také koordinátorem širšího projektu CCKF v rámci 

Východoevropského regionálního výboru (East European Regional Committee), mezinárodního orgánu, v 

němž jsou též zástupci sinologických pracovišť na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku, v Maďarsku, v Rakousku 

a v Sankt Petěrburgu. Působnost regionálního výboru zahrnuje i státy Pobaltí, Bulharsko a Rumunsko. V 

minulém roce centrum rozšířilo své aktivity také směrem k dalším zemím bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, 

Srbsko).  

V neposlední řadě centrum každoročně hostí zasedání evropského grantového výboru CCKF Taipei, na 

kterém se rozhoduje o grantech pro nejlepší žádosti o doktorská a postdoktorská stipendia. Členy výboru je 

devět předních světových sinologů, jmenovitě prof. Harriet Zurndorfer (Leiden), prof. Roel Sterckx 

(Cambridge), prof. Hans van Ess (Mnichov), prof. Vivienne Shue (Oxford), prof. Gunter Schubert 
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(Tübingen), prof. Nicolas Stadaert (Leuven), prof. Roger Greatrex (Lund), prof. Isabelle Thireau (Paříž) a 

prof. Christian Lamouroux (Paříž). Zasedání se tradičně koná v prvním dubnovém týdnu. 

V roce 2013 pokračoval druhým rokem pátý běh činnosti centra. Program a aktivity centra se dělí do sedmi 

základních kategorií, v nichž je každoročně rozdělena částka přibližně 60 000 euro (podrobnosti na 

http://cck-isc.ff.cuni.cz/cs/o-nas.html).  

V roce 2013 v rámci činnosti centra přednášel intenzivní kurz mj. prof. Kao Chia-cian z Národní 

tchajwanské univerzity (Čínská poetika ve 20. století). Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla o svém díle 

hovořil čínský spisovatel Jen Lien-kche (v návaznosti na vydání jeho posledního románu Čtyři knihy).  

Ve dnech 14.−17.11 se v Karolinu pod názvem Uncertain Boundaries, Fluid Concepts, Changing Imagination 

konalo mezinárodní symposium věnované globálním perspektivám čínských studií. Workshop za účasti 

předních odborníků z celého světa byl uspořádá společně s Meziuniverzitním centrem Harvardovy 

univerzity. 

Ve dnech 29.4.–3.5. 2013 sinologické centrum ve spolupráci s European Association for Chinese Linguistics 

uspořádalo 8. jarní školu čínské lingvistiky.  

Centrum také pokračovalo ve spolupráci se zastupitelským ústavem Taiwanu, který finančně přispěl k rozvoji 

sinologické knihovny a podílel se na 6. cyklu přednášek o Taiwanu (prof. Jeffrey Lee, National Taichung 

University of Science and Technology). 

Bylo uděleno šest cestovních a výzkumných grantů (včetně mezinárodní mobility). Konečně v roce 2013 

centrum podpořilo přípravu k vydání, případně přímo publikaci, sedmi titulů z oblasti dějin Číny, čínské 

kultury a překladů čínsky psané beletrie. 

 

15.2 Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií  

V roce 2013 Centrum ázerbajdžánských a kaspických studií navázalo na činnost v roce 2012. Iniciovalo 

rozvoj spolupráce s ázerbájdžánskou stranou v oblasti bohemistiky. Dne 11. února 2013 byla v Praze 

podepsána smlouva o spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s Bakuskou slovanskou univerzitou. 

Pracovníci Centra se zúčastnili oficiálního zahájení činnosti Ázerbájdžánské studentské sítě v České 

republice (Azerbaijan Student Network), jež se konalo 3. května 2013 v Praze. Kromě studentů z obou 

zemí se akce zúčastnili také významní hosté, mezi nimi exministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a 

velvyslanec Ázerbájdžánu J. E. Tahir Taghizadeh. V květnu 2013 navštívil Centrum prof. Mehraliyev Elchin 

Eldar, Ph.D., ředitel slovanských studií z Bakuské slovanské univerzity.  

V oblasti publikační činnosti Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií v dubnu 2013 podpořilo vydání 

Přehledu ázerbájdžánské gramatiky, jehož autorem je PhDr. Tomáš Laně s kolektivem pracovníků 

nakladatelství Lingea s.r.o. V prosinci 2013 vyšlo 7. číslo Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických 

studií.  
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IV. ROZVOJ 

garant kapitoly: 

Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj 

 

1. Hospodaření 

V roce 2013 činily celkové výnosy 670 760 127,75 Kč. Na provozní dotace z celku připadlo 513 833 236,37 

Kč, tržby z prodeje služeb činily 62 261 347,20 Kč, ostatní výnosy 86 698 366,94 Kč, tržby z prodeje 

majetku 115 000,00 Kč a vnitroorganizační dotace a výnosy 7 852 177,24 Kč. 

Nákladová strana v celkové výši 665 828 395,55 Kč byla z téměř 61 % tvořena osobními náklady ve výši 

401 625 554,67 Kč, spotřeba materiálu a energií se na celkových nákladech podílela částkou 30 182 496,70 

Kč, náklady na služby činily 73 368 980,97 Kč, ostatní náklady a odpisy tvořily v celkovém úhrnu 

142 815 581,60 Kč, daně a poplatky 10 285,00 Kč a vnitroorganizační náklady 17 825 496,61 Kč.  

Daň z příjmu činila 1 106 386,00 Kč. 

Celková bilance provozního rozpočtu fakulty v roce 2013 je kladná ve výši 3 825 346,20 Kč. Na kladném 

hospodářském výsledku se podílela jednak příznivá výše výnosů, jednak důsledné řízení výnosů a nákladů 

(viz Příloha č.16). 

 

2. Tým děkanátu 

V týmu vedoucích oddělení děkanátu došlo k následujícím změnám: K 1. 7. byla vedoucí grantového 

referátu jmenována PhDr. Hana Zimmerhaklová, Ph.D. Do té doby byl referát řízen vedoucím oddělení 

vědy. Dne 1. 11. nastoupila jako vedoucí osobního oddělení Bc. Andrea Podhorná a vystřídala tak 

dlouholetou vedoucí tohoto oddělení paní Hanu Markvartovou. K 5. 9. byla na základě výběrového řízení 

přijata na pozici koordinátora vnějších vztahů fakulty ing. Jana Kučerová, k 1. 10. 2013 byl pak zřízen 

samostatný referát vnějších vztahů, řízený přímo děkanem fakulty.  

I v roce 2013 připravil historik umění PhDr. Richard Biegel, Ph.D. pro zaměstnance děkanátu a knihovny 

vycházky po centru Prahy s odborným výkladem zaměřeným na urbanismus a architekturu hlavního města. 

Uskutečnily se následující vycházky: 

8. 2. Od Šporkova paláce do Opletalovy ulice, 31. 5. Ze Smetanova nábřeží na František, 11. 10. Od 

Čechova mostu po Petrskou čtvrť, 8. 11. Petrská čtvrť, 13. 12. Pražské pasáže. 

Cílem těchto velmi zajímavých odpoledních akcí bylo, kromě poučení o architektuře hlavního města, též 

vzájemně se lépe poznat a setkat se v neformální situaci mimo pracoviště. 
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3. Povodně 

Od neděle 2. 6. do pátku 7. 6. zažila fakulta, stejně jako Praha a celá republika, rozsáhlé povodně, které 

velmi limitovaly provoz především hlavní budovy fakulty v exponovaném období přijímacích zkoušek. 

S ohledem na kritickou situaci se pravidelně scházel krizový štáb a byla prováděna kontrola 

protipovodňových opatření, zpětných klapek a dalších protipovodňových prvků na hlavní budově.  

V rámci preventivních opatření byly v neděli 2. 8. vystěhovány knihovní fondy ze suterénních depozitářů 

Knihovny Jana Palacha. V pondělí 3. 6. musely být s ohledem na nebezpečí evakuace celé hlavní budovy z 

důvodů hraničních hodnot výšky hladiny Vltavy zrušeny přijímací zkoušky. V úterý 4. 6. byla nařízena 

evakuace archeologické terénní základny Ústavu pro archeologii v Mělníce-Pšovce, kde již předem 

zaměstnanci a studenti ústavu provedli vystěhování majetku do vyšších pater. Vltava kulminovala v Praze 

v úterý 4.6., takže další provoz probíhal již normálně, byť bylo třeba respektovat dopravní protipovodňová 

opatření a tedy omezení v okolí náměstí Jana Palacha a přilehlých ulic. Evakuace nařízená v Mělníce byla 

zrušena až v pátek 7. 6.  

Povodně naštěstí nepřinesly žádné materiální škody na majetku spravovaném fakultou. V rámci pomoci 

zaměstnancům poskytla fakulta následně ze sociálního fondu příspěvek na opravdu povodní poničeného 

obydlí jednomu zaměstnanci. 

 

4. Provoz a vnitřní správa fakulty 

V roce 2013 byla realizována celá řada akcí zaměřených jednak na rozvoj podpůrných prostředků a procesů, 

jednak na zlepšení administrativy fakulty. 

 

4.1 Rozvoj podpůrných služeb 

Na jaře byl otevřen internetový obchod fakulty, v létě pak zprovozněna jeho anglická verze. E-shop slouží 

především pro prodej publikací vydávaných či distribuovaných fakultním vydavatelstvím a to včetně e-

publikací, rovněž v něm lze zakoupit prezentační předměty.  

V létě byla rovněž zprovozněna webová platební brána, prostřednictvím níž mohou fakultě např. účastníci 

konferencí, frekventanti mezinárodních kurzů jakož i další uživatelé našich služeb hradit příslušné poplatky 

online.  

Díky dobrému hospodářskému výsledku z předchozího roku bylo možno zakoupit dodávku určenou pro 

terénní výzkumy archeologických ústavů, jakož i pro potřeby dalších akademických či servisních pracovišť 

(zvl. knihovny). 

 

4.2 Informační systémy pro vnitřní správu 
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V oblasti vnitřní správy fakulty byly ve spolupráci s ÚVT UK implementovány dva informační systémy – 

v létě fakulta přešla z papírových výplatních pásek na elektronické, implementace proběhla v režii osobního 

oddělení. Na konci roku byl péčí grantového oddělení zprovozněn modul Granty a projekty, který 

zpřístupňuje veškerou grantovou dokumentaci přes jednoduché webové rozhraní. 

V roce 2013 byla rovněž realizována první fáze zavedení webové aplikace pro správu fakultních předpisů. 

Všechny předpisy vydané po 1. 1. 1999 byly nascanovány, převedeny do standardizovaných formátů a 

opatřeny metadaty, aby mohly být vloženy do připravované aplikace. Celkem se jedná o korpus více než čtyř 

set předpisů. 

 

4.3 Změny na provozním úseku 

Na provozním úseku fakulty došlo ke dvěma významným změnám. Na jaře proběhlo výběrové řízení na 

nového dodavatele služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Uchazečem, který podal 

nejvýhodnější nabídku, byla společnost Fencl Safety s.r.o. Během roku byly postupně aktualizovány všechny 

předpisy v této oblasti. Na úseku požární ochrany byla provedena doškolení členů požárních hlídek a 

ostrahy. 23. 8. se uskutečnila požární cvičení ve Šporkově paláci a na hlavní budově fakulty. 

Od 1. 6. fakulta zajišťuje úklid jí spravovaných objektů vlastními zaměstnanci. Po mnoha letech, kdy byla 

tato služba zajišťována externími dodavateli, byl tento úkol svěřen znovu správě budov. Důvodem byly 

především značné ekonomické úspory, kterých tak bylo možno docílit. 

 

4.4 Organizačně-právní záležitosti 

Na podzim byl vydán nový organizační řád děkanátu, který jednak aktualizoval rozdělení odpovědností mezi 

jednotlivými odděleními, jednak podrobněji vymezil odpovědností při řízení děkanátu mezi tajemníkem, 

vedoucími oddělení děkanátu a proděkany. 

V první polovině roku byla rovněž dokončena jednání s jednotlivými externími organizacemi, které mají sídlo 

v některém z objektů spravovaných fakultou. Cílem jednání tajemníka s těmito organizacemi bylo především 

řešení těch situací, kdy organizace umístily své sídlo na fakultní adresu bez vědomí fakulty nebo kde již 

neprobíhá žádná spolupráce. Jednalo se přibližně o čtyřicet případů. 

 

5. Prostorová situace fakulty, investiční a rekonstrukční akce 

 

5.1 Nové prostory v Kaunickém paláci 

Vzhledem k tomu, že Ústav českého národního korpusu získal významnou finanční podporu z tzv. velkých 

infrastruktur, bylo třeba hledat pro pracoviště větší prostory, aby mohl být odpovídajícím způsobem rozšířen 
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jeho tým. Na podzim se proto ústav přestěhoval z pronájmu v objektu Platýz (Národní 37, Praha 1) do 

nových prostor v Kaunickém paláci (Panská 7, Praha 1). 

 

5.2 Akce investičního i neinvestičního charakteru financované především z FRM a prostředků na institucionální 

rozvojový plán 

a) Příprava rekonstrukce objektů Opletalova 47 a 49 

Na základě předchozích skutečností, především posouzení investičního záměru (IZ) na rekonstrukci objektů 

Opletalova 47 a 49 v říjnu 2012 komisí expertů MŠMT a jejího stanoviska z prosince 2012, kdy komise 

vydala v zásadě kladné stanovisko pouze s drobnými výhradami a několika připomínkami, které byly určeny 

k doplnění, byl začátek roku 2013 věnován úpravě tohoto IZ. V závěru roku 2012 také vedení fakulty, po 

předchozím zpracování studie řešící změnu koncepce umístění kateder a ústavů po rekonstrukci v souvislosti 

se soustředěním jejich knihovních fondů do společné knihovny, vedení fakulty rozhodlo, že upravený IZ, 

reagující na připomínky Komise expertů, bude na MŠMT podán ve variantě „Společná knihovna ústavů 

umístěných v Opletalově ulici“. Tím se počet ústavů, uvažovaných pro objekty Opletalova, snížil z původních 

8 na 7. 

Po doplnění průvodní studie tohoto řešení, jako přílohy IZ, a jejím projednání s NPÚ byl upravený IZ 

v květnu předán na RUK a poté na přelomu června a července 2013 ze strany RUK na MŠMT. V září byl 

investiční záměr vrácen RUK a FF UK s výhradami k nedostatečnému zdůvodnění změny v plánovaném 

užívání objektů oproti původnímu IZ. Po určitém období vyjasňování způsobu administrace a tvorby další 

verze investičního záměru byl tento v prosinci 2013 přepracován a na přelomu roku znovu podán na RUK. 

b) Revitalizace parteru hlavní budovy – prostory přilehlé k ulicím Široká a Valentinská 

Na základě rozvojové technicko ekonomické studie hlavní budovy zpracované v roce 2012 , která stanovila 

ty části objektu, jež mají být ve střednědobém horizontu prioritně revitalizovány, byly pro rok 2013 vybrány 

prostory zadního traktu parteru, přilehlé k ulicím Široká a Valentinská. V této části objektu se nacházel 

nevyužívaný byt správce domu. Jeho úprava na kancelářské prostory, stejně jako dalších prostor v této části 

parteru, umožnila opět zlepšit dlouhodobou prostorovou nedostatečnost. Vlastní investiční akce měla 

obdobný charakter jako podobné úpravy v rámci hlavní budovy v předchozích letech, proběhla generální 

rekonstrukce jednotlivých místností včetně silových i slaboproudých rozvodů, podlah, prostory byly vybaveny 

novým mobiliářem a IT technikou. Do nově rekonstruovaných prostor se nastěhovalo Středisko vědeckých 

informací a Personální oddělení FF UK, vznikla zde též kompletně vybavená počítačová učebna, zázemí pro 

úklid hlavní budovy a nová kotelna pro tuto část objektu. Revitalizace byla realizována od července do září 

2013 a v říjnu byla zkolaudována. 

c) Rekonstrukce místností č. 102 kanceláře tajemníka, č. 123 pokladny, č. 205 ÚČD, č. 302 a 306 ÚSD, č. 417 

ÚBS 

Tato investiční akce zahrnula komplexní rekonstrukci vyjmenovaných místností v běžném standardu a 

rozsahu. Projekčně byla připravena na přelomu roku 2012 a 2013, na jaře 2013 byli vybráni zhotovitel 
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stavebních úprav a dodavatel nábytku. Přes rozsah stavby a disparátnost jednotlivých prostor se dodržet 

plánovaný harmonogram realizace od června do začátku září 2013 podařilo a díky tomu příprava a vlastní 

začátek zimního semestru nebyly negativně ovlivněny.  

d) Rekonstrukce místnosti č. 129 hlavní budovy pro zahraničního oddělení 

Celková rekonstrukce této exponované učebny včetně instalace nového mobiliáře proběhla již v lednu 2013. 

e) Projekt „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK“ v rámci operačního programu „Výzkum a 

vývoj pro inovace“ (OP VaVpI) 

Celý podzim roku 2013 byl průběžně věnován přípravě investičního projektu pro operační program „Výzkum 

a vývoj pro inovace“, od něhož fakulta očekává, že pro léta 2014 a 2015 získá poprvé významné investiční 

prostředky v řádu cca 85 mil Kč na rozsáhlejší rekonstrukci částí hlavní budovy fakulty, včetně IT a 

audiovizuálního vybavení. Východiskem pro určení prostor, které byly do přípravy projektu zahrnuty a mají 

být revitalizovány, byla již výše zmíněná v roce 2012 zpracovaná technicko ekonomická studie hlavní 

budovy. Projekt byl přitom zpracováván s vědomím podmínky finanční spoluúčasti fakulty z prostředků 

FRM, hlavním limitem pro výběr podprojektů VaVpI a rozsahu plánovaných rekonstrukcí byl proto možný 

objem prostředků FRM, které je fakulta schopna jako spoluúčast vložit. Celá revitalizace by měla zajistit 

zvýšení kvality infrastrukturního zázemí pro výuku a výzkum na FF UK. Realizace tohoto cíle povede k 

posílení inovačního potenciálu fakulty a zvýšení jejího přínosu pro transfer technologií a znalostí.  

Věcně se projekt sestává z osmi logicky provázaných investičních akcí, díky jejichž realizaci dojde k 

synergickému posílení infrastrukturní základny FF UK. Na podzim roku 2013 byl zpracován soubor projektů 

jednotlivých akcí, který slouží jako podklad pro projektovou žádost o finanční zdroje, jenž byl podán na 

začátku roku 2014. Na přípravě a koordinaci zpracování vlastního projektu se podílela společnost Grant 

Garant. V rámci navrhovaného projektu byly naplánovány a projekčně připraveny následující dílčí investiční 

akce:  

- Revitalizace parteru kolem Laboratoře výpočetní techniky 

- Revitalizace parteru – výtah pro bezbariérové propojení budovy 

- Revitalizace parteru kolem vstupních prostor 

- Zázemí pro výuku neslyšících 

- Modernizace kinosálu včetně jeho provozního zázemí 

- Komplexní modernizace silových elektrorozvodů 

- Klimatizace jižního křídla budovy 

- Rozšíření ICT infrastruktury pro multimediální výuku a výzkum 

f) CDMS Krystal – regály v depozitu FF UK – studie statických úprav 
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Na jaře 2013 byl proveden na úrovni technické studie statický přepočet nosnosti podlaží depozitu knih, 

který FF využívá v univerzitním objektu CDMS Krystal. Akce byla vyvolána požadavkem SVI, které trvale 

postrádá dostatečné úložné prostory pro knižní fondy. Výstupem posudku bylo variantní stanovení nárůstu 

kapacity depozitu v závislosti na rozsahu nezbytných stavebních úprav směřujících ke zvýšení nosnosti 

podlaží. Další postup bude dohodnut s RUK, který je majitelem a provozovatelem objektu. 

g) Projekt sanace fasádních prvků a krytiny střechy Šporkova paláce 

V červenci 2013 byla při běžném provozu zjištěna havárie fasádních prvků a krytiny střechy Šporkova paláce. 

Situace byla neprodleně vyhodnocena místním šetřením za účasti přizvaného Stavebního úřadu, na jehož 

následnou výzvu bylo neodkladně provedeno provizorní zabezpečení objektu v nezbytně nutném rozsahu. 

Dále byl zpracován prováděcí projekt důkladnější stabilizace postižených částí pláště budovy. Práce na 

základě tohoto projektu budou provedeny na začátku roku 2014. 

h) Vytopení knihovny Historického semináře a dalších prostor a jejich sanace 

V důsledku prasklého přívodu vody v místnosti č. 306 v hlavní budově FF UK v říjnu 2013 bylo zasaženo 

protečením několik místností (č. 107, 108 a 306) a především knihovna Historického semináře (m. č. 203) 

s původním historickým mobiliářem a vestavěnými knihovnami. Naštěstí nedošlo téměř k žádnému 

poškození knihovního fondu, místnost jako taková však byla značně zdevastovaná a historický mobiliář je 

nutno restaurovat. Finační vypořádání této události bude řešeno ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou 

pojišťovnou. V prosinci 2013 byl dokončen projekt obnovy poškozeného nábytku, dále se bude pokračovat 

projektem rekonstrukce vlastní místnosti a následovat bude realizace díla. Předpokládané otevření 

revitalizovaného Historického semináře – nedojde-li k neočekávaným průtahům – je stanoven na začátek 

zimního semestru 2014. Ve zbývajících místnostech byly veškeré drobné závady odstraněny v průběhu 

podzimu 2013. 

 

5.3 Další rekonstrukce a opravy  

a) Malování chodeb na hlavní budově 

Během letních prázdnin 2013 proběhlo na chodbách hlavní budovy odstranění některých nepoužívaných 

zařízení (nefunkční osvětlovací rampy, lišty, nefunkční terminály) a proběhla výmalba části prostor. 

b) Aktualizace stavebně technické databáze a implementace dat do IS EFA 

Terénním šetřením na hlavní budově byla aktualizována výkresová dokumentace a proveden sběr dat 

místností a technologických zařízení. Aktualizovaná výkresová dokumentace a získaná data byla 

implementována do systému EFA. 

c) Oprava schodiště v knihovně anglistiky (č. 105) 

Schody do depozitáře knihovny anglistiky, jejichž stav byl esteticky i provozně nevyhovující, byly renovovány. 

e) Rekonstrukce vodoměrné sestavy 
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Po havárii přívodu vody hlavní budovy v roce 2012 byla provedena provizorní oprava a následně vypracován 

projekt kompletní rekonstrukce vodoměrné sestavy. Projekt byl realizován v červnu 2013 a schválen 

k užívání ze strany provozovatele vodovodů. 
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V. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A ZDROJE 

garanti kapitoly: 

Ing. Martin Souček, Ph.D., proděkan pro informační zdroje 

 

Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které zajišťuje rozvoj a provoz informačních technologií na 

FF UK a poskytuje podporu uživatelům z řad zaměstnanců. Z hlediska hardwarové vybavenosti fakulty v 

současné době obhospodařuje 28 serverů, z čehož 12 je na platformě Linux, 16 na platformě Microsoft, 

aktivní síťové prvky – routery a switche – v celkovém počtu 46 ks, přípojné body pro bezdrátovou 

počítačovou síť – 30 ks, dále také 14 velkých síťových tiskáren pro tisk a kopírování sloužících potřebám 

studentů a zaměstnanců a taktéž 97 malých tiskáren na základních součástech. Laboratoř výpočetní 

techniky spravuje a udržuje přibližně 700 fakultních PC a poskytuje podporu pro několik set fakultních 

notebooků přidělených k osobnímu užívání konkrétním zaměstnancům.  

Vedle hardware má laboratoř na starosti také software. Na základní úrovni se jedná o serverový software 

zabezpečující služby sdílení souborů, tiskové služby v rámci základních součástí, systém SafeQ pro tisk a 

kopírování studenty. Dále LVT udržuje řadu webových služeb a spravuje webové stránky fakulty, intranet, 

poskytuje podporu pro provoz webových stránek základních součástí, výzkumných a studentských projektů. 

Zajišťuje rovněž emailové služby – za rok 2013 prošlo filozofickou fakultou 3,1 mil. emailů po odečtení 

odfiltrovaného spamu − a služby elektronických konferencí a skupin. 

Laboratoř výpočetní techniky současně zajišťuje údržbu ekonomického systému IFIS, systému pro správu 

elektronických vstupních karet Aktion a spravuje zálohovací systém HP DataProtect, dohledový systém 

Nagios, antivirové systémy (AVG, Symantec, VirusFree) a evidenční systém Caesar. S fakultní knihovnou 

spolupracuje na podpoře knihovních informačních systémů a zajišťuje infrastrukturu pro software pro 

evaluaci výuky spravovaný studijním oddělením.  

S Ústavem výpočetní techniky při rektorátu UK spolupracuje LVT při správě celouniverzitních informačních 

systémů – jedná se zejména o personální systém Elanor (a navazující systémy pro evidenci docházky a 

stravenek), osobní informační systém WhoIS, Studijní informační systém, Centrální autentizační službu, 

systém pro správu budov IS EFA, ale také o mnoho dalších aplikačních systémů pro řadu celouniverzitních 

agend. Laboratoř výpočetní techniky rovněž spravuje větev domény Jinonice zahrnující filozofickou fakultu, 

tedy účty přibližně 800 zaměstnanců fakulty a řady externistů. Dále se stará o audiovizuální techniku na 

fakultě, zajišťuje instalaci, správu a údržbu projekčních systémů (projektor, počítač, plátno, DVD atd.), jimiž 

jsou vybaveny některé učebny, realizuje internetový streaming, videozáznam a fotodokumentaci 

významných akcí a také následné počítačové zpracování, střih a publikaci na webu fakulty. Základním 

součástem rovněž poskytuje služby převodu audio-videomateriálu mezi různými médii a formáty. 
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1. Řešené projekty 

1.1 Přechod na novou doménu 

V letních měsících roku 2013 byl realizován přechod počítačové sítě FF UK z rektorátem zpravované 

domény JINONICE do vlastní domény FF spravované filosofickou fakultou. Převedeny byly servery FF UK, 

cca 10 tis. uživatelských účtů zaměstnanců a studentů a cca 700 účtů počítačů na fakultě. Přesunuty do 

nové domény byly také síťové tiskárny a řada dalších síťových služeb. 

 

1.2 Zlepšení vybavenosti výpočetní technikou  

V roce 2013 na filozofické fakultě pokračoval proces výměny zastaralých počítačů, které už nesplňovaly 

nároky kladené na ně novými aplikačními systémy, za nové standardně vybavené moderním operačním 

systémem Windows 7, kancelářským balíkem MS Office 2010 a dalším základním aplikačním vybavením.  

V průběhu roku 2013 bylo implementováno několik nových serverů, instalováno nové diskové pole a 

rozšířením přípojných bodů pro bezdrátovou počítačovou síť bylo zlepšeno pokrytí wifi signálem.  

 

1.3 Nový web fakulty a intranet 

V druhé polovině roku 2013 byl zahájen projekt nového webu fakulty. Web fakulty byl rozdělen na 

veřejnou část a na intranet obsahující informace určené zaměstnancům. Spuštění obou částí webu bylo 

naplánováno na leden roku 2014. 

Nový fakultní web je postaven na redakčním systému WordPress. Byl navržen na základě analýzy 

návštěvnosti jednotlivých stránek a informačních potřeb jednotlivých skupin návštěvníků. Struktura byla 

zvolena jak s ohledem na logické členění obsahu, tak potřeb jednotlivých uživatelských skupin, pro které 

byly vytvořeny čtyři samostatné úvodní portály: uchazeč, student, veřejnost a zaměstnanec. Velká pozornost 

byla věnována návrhu jednotlivých nabídek, struktuře odkazů a celkové konzistenci navigace. Důraz byl 

kladen také na moderní design a plnou funkčnost při přístupu z tabletů a telefonů. Zachována zůstala také 

dobrá použitelnost i při pomalejším připojení k internetu. 

Intranet (tj. vnitřní web fakulty) je určený pro interní komunikaci zaměstnanců a je postavený na nové 

cloudové platformě SharePoint Online umožňující flexibilní sdílení informací a společnou práci nad 

dokumenty. Na tomto webu najdou zaměstnanci všechny interní informace jednotlivých oddělení děkanátu, 

interní dokumenty a formuláře. S intranetem dostávají zaměstnanci k dispozici také silný nástroj webových 

kancelářských aplikací − Office 365 (MS Word, Excel, PowerPoint, OneNote) a diskové úložiště OneDrive. 

 



46 
 

VI. KNIHOVNA FF UK 

garant kapitoly: 

PhDr. Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK 

 

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je pracovištěm, které poskytuje veřejné knihovnické a 

informační služby členům akademické obce FF UK, UK, odborné veřejnosti a dalším zájemcům. Knihovna FF 

UK je tvořena několika organizačními složkami.  

Základními složkami jsou Středisko vědeckých informací (dále SVI) a oborové knihovny, které jsou 

organizačně podřízeny řediteli Knihovny FF UK. Těmito knihovnami jsou knihovna Historického kabinetu, 

knihovna anglistiky a amerikanistiky, Knihovna Jana Palacha (dále KJP), knihovna Šporkova paláce. Během 

roku 2013 došlo k začlenění knihovny etnologie a knihovny Celetná.  

Přidruženými složkami jsou oborové knihovny, které jsou organizačně podřízeny jednotlivým základním 

součástem FF UK.  

SVI zajišťuje majetkoprávní evidenci knihovních fondů FF UK, katalogizaci všech druhů dokumentů, správu 

seriálů a elektronických informačních zdrojů, sběr dat o publikační činnosti FF UK a správu knihovního 

systému Aleph. Metodicky řídí a koordinuje oborové knihovny FF UK, které zajišťují akvizici a správu 

oborových knihovních fondů, výpůjční služby, vzdělávací akce a semináře pro uživatele. 

 

1. Knihovní fondy a informační zdroje 

Knihovní fondy fakulty dosáhly celkově 1 105 429 jednotek. Převážnou část evidovaných fondů tvoří knihy a 

vázané časopisy, ale značný je i počet kvalifikačních prací (celkem je ve fondu více než 30 000 prací s 

přírůstkem kolem 1500 ročně) a stále větší podíl fondů tvoří i nová média. 

Knihovny fakulty v roce 2013 doplnily do svých fondů celkem 30 510 evidovaných knihovních jednotek, 

z toho 1331 kvalifikačních prací a 112 dokumentů z kategorie nová média. Kromě oborových knihoven, 

které získávaly literaturu nákupem, výměnou i prostřednictvím darů v celkovém počtu 17 439 jednotek, se 

na tomto vysokém počtu přírůstků podílela i KJP. Do jejích fondů bylo nákupem z rozpočtu fakulty, 

z finančních prostředků některých grantů, a dále převody z oborových knihoven, doplněno 13 071 jednotek.  

Počet knihovních jednotek vyřazených z fondu knihoven dosáhl celkem 23 912. Částečně se na něm podílely 

převody z fondu oborových knihoven do KJP, nicméně podstatnou část odpisů tvořila zastaralá a neprofilová 

literatura, kterou knihovny ve svém fondu nepotřebují. Zastaralou literaturu ze svých fondů vyřazovalo 

v loňském roce 17 knihoven, což je stejně jako v roce 2012 a dokládá to, že aktualizaci svých fondů 

považují fakultní knihovny za nedílnou součást promyšlené akvizice.  
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Bibliografické záznamy a informace o lokaci nově získaných dokumentů jsou dostupné v Centrálním 

katalogu UK na http://ckis.cuni.cz. 

 

2. Periodické a seriálové dokumenty 

V rámci centrálního nákupu časopisů, který zajišťuje SVI, bylo do knihoven získáno celkem 355 titulů 

časopisů, převážná většina nákupem. Darem získaly fakultní knihovny pouze 5 titulů, KJP navíc i všechny 

tituly vydávané fakultou. Z celkového počtu kupovaných titulů bylo 170 zahraničních z 21 evropských států, 

z USA, Kanady, Číny a Vietnamu. Nejvíce zahraničních časopisů nakoupila fakulta z Německa (42 titulů), 

Velké Británie (18), Slovenska (17) a USA (16). 

Kromě nákupu získala fakulta v roce 2013 výměnou 176 titulů časopisů a dalších druhů seriálových publikací 

(zejména vydavatelské edice, nepravidelně vydávané číslované řady studií a nálezových zpráv 

s archeologickou dokumentací, ročenky apod.). Pro zjednodušení jsou v dalším textu všechny uvedené typy 

seriálů označovány souhrnně jako „časopisy“. Ve srovnání s rokem 2012 se počet získávaných titulů příliš 

nezměnil, ale zvýšil se počet čísel, a to včetně dodání chybějících starších ročníků. 

Finanční hodnota získaných titulů je 194 185 Kč. Ceny časopisů jsou uvedeny v cca polovině titulů. Pokud 

není cena uvedena, ani zjistitelná v dostupných pramenech, uvádíme cenu odhadem, a to jak v relaci 

k cenám nakupovaných časopisů, tak s ohledem na vydavatele, zemi původu, rozsah a vybavení čísel (např. 

archeologická fotodokumentace ve zprávách vydávaných muzei) apod. 

Ve většině případů (u 92 časopisů) je výměnným partnerem FF UK zahraniční univerzita, 22 titulů vyměňuje 

fakulta s českými univerzitami, 21 titulů s ústavy zahraničních akademií věd, 11 s dalšími výzkumnými 

ústavy, 8 titulů s muzei různého zaměření, zejména s archeologickými a etnografickými, 3 tituly 

s ústředními knihovnami, 15 s vědeckými společnostmi a 4 s ústředními a regionálními orgány, zejména 

španělskými. 

Struktura a typy výměnných partnerů se v průběhu let výrazně nemění, stále zůstávají nejčastějšími partnery 

univerzity, mění se pouze jejich počet a země původu.  

FF UK si v roce 2013 vyměňovala časopisy s univerzitami a institucemi ve 36 státech světa. Kromě Česka 

(25 titulů) byly nejvíce zastoupeny Španělsko (12), Polsko (11), Chorvatsko, Slovinsko a Německo (10), 

Japonsko (9), Itálie a USA po 8. Další partneři byli ze 17 evropských států, Austrálie, Turecka, Číny a 7 

jihoamerických zemí. 

http://ckis.cuni.cz/


48 
 

 

3. Elektronické informační zdroje (EIZ, e-zdroje) 

EIZ jsou dostupné on-line 24 hodin denně 7 dní v týdnu z Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ) 

www.ezdroje.cuni.cz. Přístup je možný i vzdálený (např. z domova), a to po přihlášení se do Informačního 

systému. 

V roce 2013 bylo uživatelům z řad zaměstnanců a studentů FF UK zpřístupněno celkem 76 oborových a 

multioborových databází (z toho 20 bibliografických, 50 plnotextových a 6 databází jiného typu).  

V rozmezí let 2013 až 2017 jsou z programu Informace zajištěny přístupy do následujících zdrojů: Literature 

Online, Literature Recource Center, Brepolis, ALTA + ATLAS, Thesaurus Linguae Graecae, L´Année 

Philologique, Film and Television Literature Index With Full Text, Film Indexes Online + FIAF, Music online, 

Library & Information Science Source (LISS), Library & Information Science Abstracts (LISA), JSTOR V., 

PsycINFO, PsycArticles. Další zdroje jsou hrazeny v plné částce z rozpočtu FF UK a UK. Na nákup 

elektronických informačních zdrojů (databází a elektronických knih) bylo na FF UK vynaloženo v roce 2013 

celkem 787 213 Kč.  

Uživatelé mají možnost stahování velkého počtu elektronických knih na externí čtecí zařízení formou off-

line výpůjčky z databází eBrary a EBSCO (původně netLibrary) i několika českých e-knih eReading. Čtečky 

elektronických knih si mohou uživatelé taktéž v knihovnách vypůjčit. 

Univerzita Karlova se 24. října 2013 přihlásila k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v 

přírodních a humanitních vědách a vyjádřila tak systematickou podporu myšlenky volného přístupu 

k vědeckým informacím (Open Access, OA). Připojila se tak k řadě dalších vědeckých institucí a univerzit 

světového významu, které se s principy Open Access ztotožňují. 

 

4. Finance 

Finanční prostředky na nákup literatury byly již tradičně čerpány z několika zdrojů: z fakultního rozpočtu 

byly hrazeny tištěné a elektronické časopisy v hodnotě 733 381 Kč a neperiodická literatura (knihy, nová 

média atd.) za 1 311 776 Kč. Z finančních prostředků fakulty byly hrazeny i náklady na nákup databází ve 

výši 787 213 Kč. Na nákup informačních zdrojů tedy uvolnila fakulta ze svého rozpočtu celkem 2 832 370 

Kč.  

Kromě uvedených finančních zdrojů nakupovaly knihovny fakulty i z peněz získaných jako pokuty z prodlení. 

Za 189 138 Kč zakoupily knihovny zejména duplikáty studijní literatury, e-knihy a spolufinancovaly oborové 

databáze.  

http://ezdroje.cuni.cz/
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Podle platných pravidel UK o hospodaření s grantovými finančními prostředky byla do fondů fakultních 

knihoven zaevidována a zpracována literatura získaná z grantů, rozvojových projektů a dalších 

mimorozpočtových zdrojů v hodnotě 3 687 526 Kč.  

Další prostředky byly využity pro zajištění ochrany knihovních fondů (knihařské vazby časopisů a převazby a 

opravy knih). Vedle vazeb a oprav knih zajistilo SVI pro oborové fakultní knihovny čárové kódy, signaturní 

štítky, etikety a ochranné folie. Pro potřeby oborových knihoven SVI zakoupilo knihovní pomůcky a zařízení 

(čtečky čárových kódů, knihovní vozík, zarážky, razítka atp.) a zajistilo jejich opravy.  

 

5. Služby 

5.1 Výpůjční služby 

V celofakultní evidenci čtenářů bylo na základě údajů z informačního systému UK (SIS – studijní informační 

systém) registrováno 16 598 uživatelů (z toho 865 v kategorii veřejnost), kteří realizovali celkem 97 794 

výpůjček, protokolovaných v AVP Aleph. Z toho AVP registroval 28 144 prvních výpůjček a 69 650 

prodloužení. Kromě výpůjček a prodloužení registruje AVP také další knihovnické operace a služby 

čtenářům, podle kterých bylo v roce 2013 realizováno 10 877 rezervací a vráceno 97 385 dokumentů.  

 

5.2 Projekt ePrezenčka 

Fakulta zpřístupňuje (zejména pro studenty fakulty) nejžádanější a těžko dostupné dokumenty z 

vlastního fondu v digitální podobě na počítačích v Knihovně Jana Palacha, v knihovně Šporkova paláce a 

vybraných oborových knihovnách. V Centrálním katalogu UK se dokumenty zobrazují s popisem ePrezenčka 

v kolonce Exempláře. Vzhledem k ochraně autorských práv nelze dokumenty zpřístupnit vzdáleně ani 

jakkoliv šířit v elektronické podobě, ePrezenčka je pouze prezenční službou a pro čtení je nutné navštívit 

knihovnu.  

 

5.3 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)  

Vedle výpůjček pro vlastní čtenáře slouží fond i pro uživatele dalších knihoven, a to prostřednictvím 

meziknihovních služeb (MVS). Stále největší objem MVS je realizován formou výpůjček dokumentů 

z knihoven fakulty (473), menší část, převážně články z časopisů, zasláním tištěné kopie (85). Celkem tedy 

poskytly fakultní knihovny 558 dokumentů čtenářům jiných knihoven, což je více než dvojnásobek počtu, 

který si pro své uživatele vyžádaly (pouze 260 požadavků, z toho 186 výpůjčkou). 
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5.4 Vzdělávací akce pro uživatele knihoven 

V rámci vzdělávání uživatelů zajišťovaly knihovny 2 typy školení. První bylo určeno pro pracovníky fakulty 

včetně knihovníků a pro studenty vyšších ročníků. Toto školení bylo zaměřeno na podrobnější seznámení 

s jednotlivými databázemi, jejich strukturou, tematickým zaměřením a rešeršní strategií. Školení zajišťovala 

KJP a knihovna Celetná. Druhý typ školení byl určen zejména pro studenty prvních ročníků, kteří se tak měli 

možnost seznámit s fondem a službami příslušné oborové knihovny. Na zmíněném vzdělávání svých 

uživatelů se podílelo 10 oborových knihoven. Školení, kterému bylo věnováno celkem 67 hodin, se účastnilo 

405 osob. 

 

5.5 Komunitní role Knihovny Jana Palacha 

Knihovna Jana Palacha je místem setkávání a kromě odborných a vzdělávacích akcí proto podporuje také 

další aktivity studentů a zaměstnanců FF UK. Již tradičně jsou prostory knihovny využívány pro prezentaci 

výstav organizovaných fakultou. V roce 2013 ve spolupráci s Referátem vnějších vztahů vyzvala své čtenáře 

k zapojení se do soutěže o nejlepší stavbu z vyřazených knih. Výsledkem je velký hrad u vstupu do 

knihovny. Dále uspořádala se Studentskou radou Akademickou noc a již 2. ročník happeningu k výročí úmrtí 

Jana Palacha, spolupořádala Švýcarské jaro 2013 − Literární a jazyková rozmanitost Švýcarska a poskytla 

prostory pro pořádání Útěků na desku, Dne vědy a Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP pro pořádání 

přednášek 

 

5.6 Sběr publikační činnosti 

Sběr publikační činnosti byl prováděn prostřednictvím Osobní bibliografické databáze (OBD). V rámci sběru 

za rok 2013 bylo pracovníky FF UK odesláno do rejstříku RIV 1668 výsledků, z toho 158 knih, 494 kapitol 

v knize, 869 článků v časopise, 82 statí v konferenčním sborníku. 

Kromě výsledků odevzdávaných do databáze RIV proběhl na fakultě prvním rokem sběr do Registru 

uměleckých výstupů, který je určen pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách. 

Celkem bylo do tohoto registru za naši fakultu odesláno 44 výsledků v segmentech audiovize, literatura, 

hudba a scénická umění. 

 

6. Personální zajištění 

Na činnosti knihoven se podílelo 46 pracovníků v zaměstnaneckém poměru (36,8 pracovních úvazků), 

z toho 10 středoškoláků, 1 s vyšším odborným vzděláním a 35 vysokoškoláků. Z celkového počtu pracovníků 
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je 26 s knihovnickým vzděláním, z toho 20 vysokoškoláků (úvazek 16,4). Celkový počet pracovníků, a to 

fyzický i přepočtený stav, se v posledních letech výrazně nemění, zvyšuje se však počet pracovníků 

s knihovnickým vzděláním. 

Na činnosti SVI a oborových knihoven se dále během roku 2013 účastnilo 132 brigádníků z řad studentů 

fakulty, kteří odpracovali 27 220 hodin, dalších 60 studentů se podílelo na projektu retrokonverze lístkových 

katalogů. 

V průběhu roku byli proškoleni nejen noví pracovníci, ale i brigádníci z řad studentů FF UK, kteří 

významnou měrou pomáhají zajišťovat činnost SVI i oborových knihoven. Školení pro katalogizátory 

absolvovalo 21 osob, pro práci s automatizovaným výpůjčním protokolem (AVP) 34. 

V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pracovníci knihoven FF UK opět účastnili konferencí INFORUM a 

Knihovny současnosti, odborných seminářů pořádaných Národní knihovnou (většinou ke katalogizaci), DERS 

(ke sběru informací o publikační činnosti OBD, RIV a RUV), ÚISK (Jinonické pondělky) a seminářů 

věnovaných informačnímu vzdělávání. V návaznosti na velmi dobré zkušenosti se zvyšováním kvalifikace 

formou odborných exkurzí do nově postavených budov mimopražských knihoven organizovalo SVI v roce 

2013 tři exkurze, a to do Krajské vědecké knihovny Liberec, Akademické knihovny Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích a do knihovny Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

7. Slučování knihovních fondů 

V roce 2013 bylo v Knihovně Jana Palacha zcela dokončeno zpracování souborů albanistiky, finštiny, 

baltistiky, australské literatury z fondu knihovny anglistiky a velkého knižního daru z knihovny Křesťanské 

akademie v Karlových Varech. Nadále probíhalo zpracování fondu skandinavistiky, obecné lingvistiky a tzv. 

Skaličkovy knihovny, která by měla být přesunuta do knihovny srovnávací lingvistiky. Bylo zahájeno 

zpracování objemného fondu rusistiky přesunutého do Knihovny Jana Palacha z Knihovny Šporkova paláce, a 

také dvě složitější zpracování fondů psaných nelatinkovým písmem: čínské knihy z Tchaj-wanského daru a 

cenný fond knih v arménštině. Průběžně byly do fondu začleněny menší celky knih z knihovny divadelní 

vědy po revizi, knihy vyklizené ze skříní ve čtvrtém patře hlavní budovy FF, dar japonských knih pana Y. 

Nishinarity, pozůstalost pana F. Goldscheidera (filmová věda) a J. P. Velkoborského (finština). 

Poprvé od vzniku KJP bylo zahájeno retrospektivní zpracování dosud převážně neevidovaných ročníků 

časopisů a zpracování CD a dalších audiovizuálních nosičů. Knihovna Jana Palacha přijala archiv publikací 

vydaných Vydavatelstvím FF UK, z kterého vytváří tzv. konzervační fond Vydavatelství FF UK.  
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8. Řešené projekty 

8.1 Digitalizace vysokoškolských kvalifikačních prací 

Na základě Opatření rektora č. 6/2010 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací pokračuje SVI 

FF UK v digitalizaci vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) odevzdaných k obhajobě po 1. 1. 2006. 

Digitalizované práce, včetně oponentských a školitelských posudků, jsou postupně vkládány do Repozitáře 

závěrečných prací UK (RZP UK), kde jsou zpřístupňovány. Bibliografické záznamy prací a odkazy na plné 

texty v RZP UK jsou pak dostupné v Centrálním katalogu UK. 

Od července 2010 bylo naskenováno a vloženo do Studijního informačního systému (SIS) 2312 řešení prací, 

12 687 posudků a 846 záznamů o průběhu obhajoby a dále také 1423 řešení prací z CD, která byla uložena 

v knihovnách či v archivech ústavů a kateder. Již před zahájením retrodigitalizace bylo do RZP UK vloženo 

2330 prací odevzdaných na CD. Naskenovány byly všechny závěrečné práce napříč obory FF UK, které byly 

dostupné v knihovnách. Z celkového počtu 6122 záznamů prací v SIS zbývá naskenovat 63 řešení 

kvalifikačních prací, 57 posudků a 12 záznamů o průběhu obhajoby. Zbývající řešení a posudky se 

nenacházejí v knihovnách a v archivu studijního oddělení a jsou tudíž obtížně dohledatelné. Jejich 

dohledávání a příprava k digitalizaci tak probíhá ve spolupráci s jednotlivými katedrami, studijním 

oddělením, ddělením vědy, oddělením přijímacího řízení a Archivem UK. 

Kromě plných textů prací jsou do SIS vkládány také digitální kopie všech náležitých dokumentů, tj. 

abstraktů, posudků a u prací obhájených po 30. 6. 2010 také záznamy o průběhu obhajoby. 

Průběžně s vkládáním dokumentů do SIS probíhá i finalizace jejich záznamů, která je nezbytná ke 

konečnému zpřístupnění prací v RZP UK. Ke konci roku 2013 byla finalizována většina záznamů prací z let 

2008, 2009 a 2010. 

Práce obhájené po 1. 1. 2011 vkládají již studenti do SIS sami, případně v zastoupení pověřeného 

pracovníka FF UK. Po obhajobě práce je tato bez ohledu na výsledek obhajoby v SIS finalizována a v 

katalogu je automaticky vytvořen její záznam. Pracovníci SVI záznam doplní o údaje věcného popisu a jeden 

tištěný exemplář uloží pro Archiv UK. 

Kromě prací z let 2006−2010 byla zahájena postupná digitalizace starších dizertačních a rigorózních prací 

slavistických oborů uložených v Knihovně Jana Palacha. Po vyřešení problému zpřístupnění prací obhájených 

před rokem 2006 tak bude možné plynule navázat na stávající projekt a směřovat k plně elektronické 

dostupnosti VŠKP na FF UK. 
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8.2 Knihovna 21. století 

V rámci pokračujícího grantu MK ČR Knihovna 21. století se podařilo uhradit restaurování dalších 2 knih z 

knihovny Ústavu pro dějiny umění. Jedná se o Vite de pittori, scultori et architetti moderni z roku 1730 a 

Italiaenische, Dalmatische, Griechische und Orientalische Reise-Beschreibung z roku 1690. Na restaurování 

uvedených 2 knih vyčlenila fakulta 9 000 Kč jako spoluúčast na grantu MK ČR Knihovna 21. století (dotace 

ministerstva byla taktéž 9 000 Kč). 

 

8.3 Retrokatalogizace v rámci Národního programu retrospektivní konverze katalogů v ČR 

Díky získání grantových prostředků z projektu Národní knihovny v Praze na retrokatalogizaci bylo 

zpřístupněno 2807 knih z fondu Slovanského semináře, který je součástí Knihovny Jana Palacha. Na projekt 

byla udělena dotace MK ČR ve výši 39 000 Kč, fakulta poskytla spoluúčast ve výši 20 000 Kč.  

 

8.4 Projekt retrokonverze lístkových katalogů vybraných knihoven  

V průběhu roku 2013 byl v Knihovně FF UK započat projekt retrokonverze bibliografických záznamů. 

Východiskem projektu byl fakt, že fondy Knihovny FF UK čítají 1,1 mil jednotek, ale z toho celých 660 000 

bylo zpracováno pouze v lístkových katalozích, část v databázích vytvořených nekoordinovaně, bez dodržení 

knihovnických standardů a uložených mimo Centrální katalog UK. Při klasickém retrospektivním zpracování 

knihovního fondu FF UK (retrokatalogizace s knihou v ruce) by bývalo zpracování trvalo cca 40 let. Metoda 

retrokonverze přinesla výrazné zrychlení zpracování stávajícího knihovního fondu a zlepšila jeho zpřístupnění 

pro uživatele prostřednictvím Centrálního katalogu UK. Zpracovány byly katalogy a databáze následujících 

knihoven: databáze knihovny srovnávací jazykovědy, databáze knihovny fonetiky, databáze knihovny Ústavu 

pro klasickou archeologii, lístkového katalogu Historického semináře, lístkového katalogu knihovny hudební 

vědy, lístkového katalogu knihovny románských studií, lístkového katalogu knihovny Ústavu pro dějiny 

umění, lístkového katalogu knihovny etnologie. Celkem takto bylo zpracováno 240 000 záznamů. Na 

projektu pracovalo 60 brigádníků z řad studentů, kteří zpracovávali záznamy průměrnou rychlostí 2000 

záznamů za den. Při současném využití moderních technologií se fond zpracovaný pouze v lístkových 

katalozích stává téměř mrtvým fondem, proto tento úspěšný projekt znamená velký posun v službách 

poskytovaných uživatelům a zároveň Knihovnu FF UK staví na první místo mezi českými knihovnami 

v oblasti retrokonverze. 
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VII. VYDAVATELSTVÍ FF UK 

garant kapitoly:  

Mgr. Ondřej Pittauer, vedoucí vydavatelství 

 

Ediční činnost fakulty se v roce 2013 realizovala vydáváním reprezentační řady Opera Facultatis 

philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (OFP), odborných monografií (v rámci pěti edičních řad 

Fontes, Humanitas, Mnemosyne, Trivium a Varia či jednotlivě mimo edice), publikací a časopisů a dále 

tradiční součinností s univerzitním Nakladatelstvím Karolinum, v němž vycházejí učební texty a další 

oborově specifické řady, zejména časopisy Acta Universitatis Carolinae (AUC). Knižní ediční řady a kmenová 

fakultní periodika byly vydávány ve spolupráci s nakladatelstvím Togga, grafickým studiem Lacerta a 2GD 

studiem. 

FF UK vydala v roce 2013 celkem 83 publikací (48 knižních a 30 časopiseckých titulů, 2 informační materiály 

a 3 CD), ve fakultních edičních řadách bylo představeno 21 nových monografií. Vydavatelství v průběhu 

roku spolupořádalo tři prezentace knih a časopisů, v květnu se představilo na mezinárodním knižním 

veletrhu a literárním festivalu Svět knihy, v červnu a v prosinci pak na pražském veletrhu malých nezávislých 

nakladatelů Knihex.  

Po přechodu k elektronickému skladovému hospodářství v rámci systému IFIS byl 1. dubna 2013 spuštěn 

elektronický obchod s publikacemi FF UK. Aktuální knižní a časopiseckou produkci fakulty je nyní možné 

vedle Knihovny Jana Palacha zakoupit také přes internet, a to ve fakultním e-shopu na adrese https://e-

shop.ff.cuni.cz. 

 

1. Redakční a vydavatelská činnost 

1.1 Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (OFP) 

Heslář české avantgardy / A Glossary of Catchwords the Czech Avant-Garde vydaný v rámci této 

reprezentační řady získal cenu Slovník roku 2013 a byl oceněn i v rámci Soutěže vysoce kvalitních 

monografií na UK za rok 2013. 

 

1.2 Trivium, Fontes, Mnemosyne, Humanitas a Varia 

Díky koncepční spolupráci s ediční komisí FF UK se podařilo vydat další svazky edičních řad. 

Fontes: Jan Koura, Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a 

Turecku v letech 1945–1953.  

http://praha1.ff.cuni.cz/novyweb/akt_prilohy/up/2009121_0_NovinkyMnemosyneaHumanitas.pdf
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Humanitas: Sandra Kreisslová, Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních 

českých Němců. Na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku; Martin Kopecký, Vzdělávání dospělých mezi 

politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. 

Mnemosyne: Tomáš Jirsa, Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu; Michal Kosák, S použitím 

kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka.  

Varia: Jan Vávra−Miloslav Lapka (edd.), Měnící se společnost?; Juan A. Sánchez−Jaroslava Marešová et alii, 

La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro; Hana Gladkova−Kina Vačkova (eds.); Jazykové právo a 

slovanské jazyky; David Sehnal, Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem; Vladimír Pucek−Vladimír 

Glomb, Klasická korejština; Ivana Bakešová, Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské vztahy 1918–

1949; Barbora Štindlová, Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace; Eva Novotná, Uplatnění 

absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi; Eva Lehečková−Jan Chromý (eds.), Teoreticko-

metodologické výhledy současné lingvistiky; Lucie Saicová Římalová, Když začínáme mluvit… Lingvistický 

pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte; Martin Kopecký a kol., Vědění a učení v globalizovaném světě: 

Aktéři a změny; Pavel Štoll a kolektiv, Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století; 

Zuzanna Bedřichová, Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol 

praktických; Karel Sabina, Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace; Ivan Klimeš−Jan Wiendl (eds.), Kultura 

a totalita – Národ; Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the 

V4 Countries. 

Další tituly těchto profilových edičních řad se připravují a budou postupně vycházet v průběhu následujícího 

roku dle edičního plánu FF UK na rok 2014.  

 

1.3 Reprezentativní a příležitostné publikace 

Mimo stávající ediční řady byly vydány publikace vážící se zejména k aktuálním akcím, výstavám či historii 

univerzity a filozofické fakulty: Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622; A 

Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to Present-day Linguistics; Podoby Koreje. 

Pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám; Služebníci vědy; Tělo, smysly, emoce v literatuře; 

Археологическое исследование Джандавлаttепа и Шерабадского района; Kreiského 

éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR. 

 

1.4 Fakultní časopisy 

V návaznosti na Opatření děkana č. 2/2013 vydavatelství koordinuje přípravu a zabezpečuje výrobu a 

distribuci těchto fakultních časopisů: Cornova; Culturologia; Časopis pro moderní filologii; Dvacáté století; 

Fórum sociální práce; Historie – otázky – problémy; Linguistica Pragensia; Prager wirtschafts- und 

sozialhistorische Mitteilungen; Prague Papers on the History of International Relations; Pražské egyptologické 

studie; Slovo a smysl; Studia Ethnologica Pragensia; Studie z aplikované lingvistiky a el. časopisu Nová 
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Čeština doma & ve světě. V průběhu roku 2013 byl připraven nový grafický koncept časopisů FF UK, podle 

kterého by se měla od roku 2014 sjednotit jejich vizuální podoba. 

 

1.5 Různé 

Vydavatelství FF UK se aktivně podílelo také na přípravě výstav: Tys mě vedl... Alois Klar (1763–1833) a péče 

o nevidomé v Čechách; Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622; 65 let 

novořečtiny na UK – 50 let od úmrtí doc. Dimitrise Papase a vydávání propagačních a jiných publikací, a to 

redakčně, produkčně (např. Výroční zpráva FF UK 2012, Dětská univerzita FF UK), případně i jinak (výroba 

pozvánek, programů, vizitek a reprezentativních tiskovin). 

 

2. Skladování a distribuce 

Počet nových titulů naskladněných v roce 2013 byl 88 (včetně 1 dotisku titulu z roku 2012), z toho bylo 35 

knižních titulů a 53 čísel časopisů (2012: 79 nových titulů, z toho 42 knižních, 37 časopisů; 2011: 101 

titulů, 54 knih a 47 periodik). 

Z uvedeného počtu patřilo Vydavatelství FF UK 58 titulů (2012: 39; 2011: 27), konkrétně šlo o 25 

monografií ve fakultních edičních řadách a mimo řady, 29 čísel časopisů (z toho 2 jako e-publikace) a 4 

neprodejné účelové publikace. Nakladatelství Karolinum vydalo z celkového počtu 14 nových titulů (2012: 

17; 2011: 14), z toho 12 čísel periodik a 2 monografie/supplementa. Z vlastní produkce jednotlivých ústavů 

a kateder FF UK převzalo vydavatelství do distribuce 16 nových titulů (2012: 23; 2011: 31), z toho 10 čísel 

periodik. Kromě těchto novinek byly pro potřeby distribuce doskladňovány i starší tituly. 

Objem všech publikací naskladněných v roce 2013 (včetně doskladnění starších titulů) činil v 

maloobchodních cenách (dále MOC) 3 480 940 Kč (2012: 3 828 746 Kč; 2011: 2 987 280 Kč). 

Celkový obrat v roce 2013 (zahrnující prodej, odeslanou výměnu a dary) činil 2 776 895 Kč v MOC (2012: 

3 676 545,84 Kč; 2011: 3 439 680,50 Kč). V minulých letech se do celkové výše obratu promítlo zejména 

výrazné snížení skladových zásob formou výměny publikací (v roce 2012 činilo 3921 výtisků v celkové 

hodnotě 709 746 Kč), ke kterému v roce 2013 nedošlo. 

Celkový objem prodeje v MOC činil v uplynulém roce 1 322 529 Kč (2012: 1 535 091 Kč; 2011: 1 247 106 

Kč). Na tomto výsledku se významně podílely publikace vydané v edičních řadách FF UK (OFP, Fontes, 

Humanitas, Mnemosyne, Trivium a Varia), případně mimo řady: 871 664 Kč; a fakultní časopisy: 161 459 

Kč. Celkem se publikace Vydavatelství FF UK podílely na prodeji objemem 1 033 123 Kč (2012: 1 190 689 

Kč; 2011: 856 963 Kč), tj. 78 % z celkových prodejů. 

Nejprodávanějšími tituly roku 2013 byly kolektivní monografie Náměstí Krasnoarmějců 2 (379 ks; dotisk 

2013), Kniha Laozi (174 ks) a Vytěsněná elita (161 ks). K nejúspěšnějším titulům z fakultních edičních řad 
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dále patřily novinky Knihy podle norem, Podoby Koreje či Legionáři v roli diplomatů, ze starších titulů pak Na 

co si ještě vzpomenu, Národnostní menšiny v Československu či Měnící se společnost?. 

Distribuční prodej titulů z produkce jednotlivých kateder a ústavů fakulty, včetně periodik AUC vydávaných 

Nakladatelstvím Karolinum, ve srovnání s předchozími roky poklesl z důvodu celkově nižšího objemu 

novinek, a to na 289 405 Kč (2012: 344 402 Kč; 2011: 314 962 Kč), tj. 22 % celkových prodejů. Podle 

počtu prodaných exemplářů a co do objemu prodeje v rámci distribuce byl tradičně nejúspěšnější Český 

egyptologický ústav (144 kusů v hodnotě 57 360 Kč), dále Ústav románských studií (233 ks v hodnotě 26 

137 Kč), Ústav srovnávací jazykovědy (152 kusů v hodnotě 19 920 Kč), Ústav českého jazyka a teorie 

komunikace (132 ks v hodnotě 20 195 Kč) či Středisko iberoamerických studií (107 ks v hodnotě 18 047 

Kč). Na celkovém výsledku se dále podílely mj. tituly Ústavu pro archeologii, Ústavu jižní a centrální Asie, 

specializovaného pracoviště Collegium Europaeum či edice Litteraria Pragensia. 

Zahraniční prodej publikací distribuovaných vydavatelstvím se oproti předchozím letům výrazně zvýšil, mj. 

díky otevření e-shopu FF UK a rozšíření nabídky o dva nové lingvistické časopisy. Celkově šlo o 231 výtisků 

v celkové hodnotě cca 44 383 Kč v MOC (2012 : 85 / 19 920 Kč; 2011: 118 / 38 401 Kč). Do těchto čísel 

není započítán samostatný zahraniční prodej nákladných publikací Českého egyptologického ústavu, který 

tvoří významnou položku příjmů a na němž se Vydavatelství FF UK podílí. 

Většina prodejů v roce 2013 byla realizována formou komisního prodeje v partnerských kamenných a 

internetových knihkupectvích, přímými odběrateli byly domácí a zahraniční knihovny, akademická pracoviště, 

další instituce a jednotlivci. Celkový pokles prodejů odborné knižní produkce v tuzemsku v loňském roce 

vydavatelství úspěšně kompenzovalo větším počtem titulů vydaných ve fakultních edičních řadách a 

otevřením e-shopu FF UK, který nabízí výhodné podmínky nejen studentům a zaměstnancům fakulty. Na 

prodejích měla nemalý podíl rovněž samostatná expozice vydavatelství na mezinárodním knižním veletrhu a 

literárním festivalu Svět knihy, účast na veletrzích malých nakladatelů Knihex (červen, prosinec) a na 

reprezentativních akcích FF UK (Den vědy, prezentace knih apod.) 

 

3. Mezinárodní knižní výměna  

V průběhu roku 2013 získala FF UK v rámci přímé mezinárodní výměny publikací celkem 736 svazků v 

celkové hodnotě cca 241 847 Kč, z toho 213 knižních titulů za 47 662 Kč a 523 sešitů seriálových publikací 

za 194 185 Kč (2012: 575 celkem v celkovém objemu 299 557 Kč; 208 knih za 51 087 Kč a 367 čísel 

seriálů v hodnotě 248 470 Kč; 2011 a 2. pololetí 2010: 582 titulů, z toho 159 knih a 423 časopisů, v 

objemu 313 170 Kč).  

Hlavní část výměny představovala tradičně výměna časopisů. Ve srovnání s rokem 2012 se počet 

získávaných titulů příliš nezměnil (176 titulů časopisů a dalších druhů seriálových publikací z 36 zemí světa), 
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ale výrazně se zvýšil počet jednotlivých čísel, a to včetně dodání chybějících starších ročníků (celkem 523 

sešitů).  

FF UK si vyměňuje časopisy s institucemi ve 36 státech světa. Kromě Česka (25 titulů) jsou nejvíce 

zastoupeny Španělsko (12), Polsko (11), Chorvatsko, Slovinsko a Německo (po 10), Japonsko (9), Itálie a 

USA (po 8). Mezi 5 až 7 časopisy získává fakulta od institucí ze Slovenska, Litvy, Bulharska, Francie a 

Rumunska, 1 až 4 tituly od institucí z 12 dalších evropských zemí a dále 1 až 2 tituly z Austrálie, Turecka, 

Číny a 7 jihoamerických států. Ve většině případů (u 92 časopisů) je výměnným partnerem zahraniční 

univerzita, u 22 titulů probíhá výměna s dalšími českými univerzitami. Na 21 titulů fakulta vyměňuje 

s ústavy zahraničních akademií věd, 11 s dalšími výzkumnými ústavy, 8 titulů s muzei různého zaměření, 

zejména s archeologickými a etnografickými, 3 tituly s ústředními knihovnami, 15 s vědeckými společnostmi 

a 4 s ústředními a regionálními orgány, zejména španělskými.  

Struktura a typy výměnných partnerů se v průběhu let výrazně nemění, tradičními partnery zůstávají 

především univerzity, mění se však jejich počet a země původu. Trvale vysoká je výměna se Španělskem, 

Polskem, Chorvatskem, Německem, Japonskem a USA. V loňském roce se zvýšila výměna např. se 

Slovinskem a s většinou českých univerzit, naopak se Slovenskem poklesla.  

V rámci přímé odchozí výměny bylo do zahraničí odesláno 923 výtisků časopisů a monografií v celkové 

hodnotě 173 525 Kč (2012: 1109 výtisků v hodnotě 225 069 Kč). Jednotlivým ústavům a katedrám FF UK, 

Knihovně Jana Palacha (příp. přímým domácím partnerům) bylo pro potřeby další výměny poskytnuto 

celkem 2552 výtisků v celkové hodnotě 532 354 Kč (2012: 2251 výtisků v hodnotě 432 582 Kč). 

 

4. Souhrn aktiv v roce 2013 

Shrneme-li všechny finanční přínosy plynoucí z činnosti vydavatelství (zisk z prodeje publikací po odečtení 

knihkupeckého rabatu, včetně zisku z prodeje do zahraničí, hodnotu publikací získaných výměnou, včetně 

realizace titulů Nakladatelství Karolinum), dostaneme se k částce 1 181 801 Kč. Celková výše aktiv tak 

zůstává i přes propad na českém knižním trhu již několik let na podobné úrovni, což dokládá i tabulka v 

Příloze č. 17 (přehled celkového obratu publikací FF UK v MOC, vč. realizace titulů Nakladatelství 

Karolinum v roce 2013, viz tamtéž). 
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VIII. VNĚJŠÍ VZTAHY 

 

1. Úvodem 

Oblast vnějších vztahů byla na Filozofické fakultě UK zajišťována do konce září 2013 sekcí vnějších vztahů, 

jež organizačně spadala pod sekretariát děkana. Od 1. 10. 2013 byl na základě novelizace Organizačního 

řádu děkana ustanoven Referát vnějších vztahů, který koordinuje komunikaci fakulty a její prezentaci široké 

veřejnosti s důrazem na uchazeče o studium. Referát vnějších vztahů fungoval pod přímým řízením děkana 

fakulty doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. Na pozici koordinátorky vnějších vztahů působila do poloviny 

srpna 2013 PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D., od září 2013 ji zastává Mgr. Ing. Jana Kučerová. 

Aktivity Referátu vnějších vztahů zaměřené na uchazeče o studium se uskutečňují ve spolupráci 

s Referátem přijímacího řízení (od října 2013 oddělením přijímacího řízení). 

 

2. Uchazeč o studium 

V rámci rozvoje nadstandardních vztahů se středními školami pokračovala fakulta v aktivitách nastavených v 

roce 2012, jejichž centrální platformu představovala on-line prezentace cílená přímo na uchazeče Filozofické 

fakulty UK (uchazec.ff.cuni.cz). V rámci tohoto webového rozhraní byli studenti středních škol informováni 

o dění na fakultě, otevíraných oborech či procesu přijímacího řízení. Filozofická fakulta UK v rámci podpory 

intelektuálního rozvoje středoškolských studentů uskutečnila v průběhu roku 2013 několik vzdělávacích akcí, 

které podpořily nadané studenty v dalším prohlubování jejich znalostí a dovedností. 

 

2.1 Léto s FF UK 

Léto s FF UK je letní kurz, který skupině vybraných studentů českých středních škol umožnil absolvovat 

odborný program. Účastníci letního kurzu si mohli vyzkoušet práci v tlumočnických kabinách, vylepšit své 

prezentační dovednosti, seznámit se s novými médii či znakovým jazykem, poučit se o urbanistickém vývoji 

Prahy z pohledu českých dějin, zapojit se do experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií 

atd. 

Vytvořené vzdělávací materiály z oblasti humanitních věd přesahující standardní rámec učebních osnov 

středních škol jsou ve formě elektronických prezentací a videozáznamů přednášek uveřejněny na webových 

stránkách uchazec.ff.cuni.cz. 

 

2.2 24 hodin s FF UK 

V zimním semestru pokračovaly aktivity zaměřené na středoškolské studenty druhým ročníkem odborných 

stáží nazvaných 24 hodin s FF UK. Čtrnáct zapojených kateder a ústavů Filozofické fakulty UK přivítalo 47 
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talentovaných středoškolských studentů, což představuje téměř dvojnásobný nárůst účastníků oproti 

pilotnímu ročníku. Stážisté se pod dohledem odborného školitele zapojili do vědecké činnosti katedry či 

ústavu, setkali se s významnými osobnostmi oboru a vyzkoušeli si roli vysokoškolského studenta účastí na 

výuce i samostatnou prací. 

 

2.3 Odborné semináře pro pedagogicko-výchovné pracovníky středních škol 

V roce 2013 pokračoval odborný cyklus vzdělávacích školení s tematikou péče o talentované a nadané žáky 

pro pedagogicko-výchovné pracovníky SŠ. V dubnu a v prosinci proběhla setkání výchovných poradců, na 

kterých byla probírána témata související s identifikací netypických skupin nadaných a talentovaných 

studentů a problematikou práce s nimi. Odborný program seminářů teoreticky zajišťovali pracovníci z 

akademické a neziskové sféry. Přednášky a semináře byly zaměřeny na specifika, problémy a podporu 

nadaných adolescentů, rozvoj nadaných studentů ze systemické perspektivy a mimoškolní aktivity a 

vědomostní soutěže jako nástroje pro identifikaci, rozvoj nadání i obohacení výuky.  

 

2.4 Další informační akce 

První prezentací bohaté nabídky studijních oborů v roce 2013 s cílem věcně informovat o konkrétní podobě 

přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 je již tradičně Den otevřených dveří, který se uskutečnil 12. 

ledna 2013. Na podzim se zástupci fakulty pravidelně zúčastňují Informačního dne Univerzity Karlovy v Praze 

(23. listopadu 2013). Důležitou prezentací fakulty jako součásti Univerzity Karlovy v Praze jsou veletrhy 

pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. V roce 2013 se fakulta představila v Praze (28.–29. 1. 2013) a 

v Brně (5.–7. 11. 2013). Fakulta svou nabídku studia stručně prezentovala také v Atlasu školství 2014/2015 

(P. F. art, Brno 2013). Soubor těchto aktivit byl garantován oddělením přijímacího řízení FF UK. 

 

3. Veřejnost 

Akce směřované na širokou veřejnost mají nejčastěji formu jednorázových diskusí a prezentací, které reagují 

na aktuální dění na fakultě a ve společnosti. Výjimku představuje Den vědy.  

 

3.1 Den vědy 

Druhý ročník Dne vědy FF UK se uskutečnil 17. dubna 2013 a byl organizačně zajištěn ve spolupráci 

s oddělením vědy. Akce si kladla za cíl seznámit veřejnost s výzkumem, který na fakultě v současné době 

probíhá, a nabídla množství přednášek, workshopů a doprovodných akcí. 

Program otevřela panelová diskuse o otázkách globalizace, mezikulturní komunikace a národní identity s 

názvem „My a oni: vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy“. Hlavní část dalšího programu Dne 

vědy FF UK tvořily přednášky a workshopy probíhající ve čtyřech paralelních blocích. 
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Oddíl nazvaný „Vidí věci jinak“ patřil stejně jako loni významným vědeckým osobnostem spjatým s 

Filozofickou fakultou UK. Jejich vystoupení představila aktuální otázky z nejrůznějších disciplín, a ukázala tak 

možnosti směřování moderního výzkumu v oblasti humanitních věd. Série vystoupení „Mladá věda“ nastínila 

možné budoucí směřování vybraných fakultních oborů. Třetí z přednáškových sekcí, „Podporujeme vědu“, 

byla zaměřena především na praktické informace týkající se rozvoje výzkumu na Filozofické fakultě UK a 

možností jejích studentů zdokonalovat se ve zvolených disciplínách. Zároveň s přednáškami probíhala také 

série workshopů „Hravá věda“, která zájemcům umožnila vyzkoušet si vědeckou práci a představila tak 

výzkum na Filozofické fakultě UK interaktivní formou. 

V rámci Dne vědy FF UK byla zahájena výstava „Jazyk, písmo, interpretace“, na níž spolupracovalo deset 

kateder Filozofické fakulty UK. Po skončení výstavy byly panely přemístěny do Knihovny Jana Palacha. 

Na programové náplni Dne vědy FF UK se podílelo 22 kateder a ústavů fakulty. Akce se zúčastnilo více než 

400 návštěvníků; 270 uživatelů zhlédlo přednášky on-line. Na webových stránkách projektu byla zveřejněna 

fotogalerie, prezentace k jednotlivým přednáškám a videozáznamy vybraných vystoupení.  

 

3.2 Diskuse o roli veřejnoprávních médií v ČR 

21. května 2013 proběhla diskuse o roli veřejnoprávních médií v České republice nazvaná „Veřejnoprávnost? 

Vyváženost? Objektivita?“. Debata byla pořádána ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK, pozvání k 

diskusi přijal generální ředitel České televize Petr Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan a 

odborníci na mediální problematiku Jan Jirák a Tomáš Trampota. 

 

3.3 Nové objevy Univerzity Karlovy v Súdánu 

22. května 2013 se uskutečnil blok odborných přednášek s diskusí „Nové objevy Univerzity Karlovy 

v Súdánu“. Dosavadní poznatky a nálezy českého interdisciplinárního týmu na území Súdánu představili 

zástupci jednotlivých odborných pracovišť, která se na výzkumu pod vedením Českého egyptologického 

ústavu Filozofické fakulty UK podílela. 

 

3.4 Návštěva Jeho Svatosti dalajlamy 

17. září 2013 proběhlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze diskusní setkání nazvané 

„Democracy, Human Rights and Religious Freedom in East Asia“. Pozvání přijali Jeho Svatost dalajlama, 

duchovní vůdce Tibetu a držitel Nobelovy ceny za mír, Tomáš Halík, sociolog a prezident České křesťanské 

akademie, Jianli Yang, disident, předseda a zakladatel Initiatives for China, a Steven Gan, šéfredaktor 

zpravodajského portálu Malysiakini. Diskusi pořádanou nadací Forum 2000 bylo možné sledovat v přímém 

přenosu on-line. Jednalo se již o druhou návštěvu duchovního vůdce Tibetu, první proběhla v prosinci 2011. 
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3.5 Týden vědy a techniky  

V první polovině listopadu 2013 se fakulta poprvé představila veřejnosti v rámci Týdne vědy a techniky, který 

organizuje Akademie věd ČR. Na filozofické fakultě se uskutečnily tři přednášky – „Kompostování braku: 

Proč je škoda, aby literární historie házela špatnou literaturu do odpadkového koše“ (4. listopadu 2013), 

„Společenské vědy jako strategická počítačová hra? Evropa 2045!“ (7. listopadu 2013) a „Analýza lidské řeči“ 

(14. listopadu 2013). 

 

3.6 Debata u příležitosti 24. výročí výročí sametové revoluce 

17. listopadu 2013 proběhla na fakultě panelová diskuse „Budování demokracie v Česku“, kterou pořádala 

FF UK ve spolupráci s občanskou platformou Vraťte nám stát!. Účastníci debaty Petr Pithart, Petr Havlík, 

Petr Robejšek a Lukáš Jelínek kriticky hodnotili, kam dospěla naše země po 24 letech snah o obnovení 

demokracie. 

 

4. Zaměstnanci 

Referát vnějších vztahů nadále poskytoval podporu základním součástem v prezentaci jimi pořádaných akcí, 

a to formou zajištění grafických podkladů, poskytnutí prezentačních předmětů a zveřejnění informací o 

akcích na referátem spravovaných komunikačních platformách, jimiž byla hlavní stránka webu Filozofické 

fakulty UK, zde umístěný kalendář událostí a prezentace fakulty na sociální síti Facebook. Zajišťoval rovněž 

zpracování článků informujících o aktivitách základních součástí a jejich pracovníků.  

V průběhu roku 2013 bylo rozšířeno portfolio prezentačních předmětů Filozofické fakulty UK, jejichž prodej 

se od listopadu 2013 uskutečňuje prostřednictvím fakultního e-shopu.  
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