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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Ohlédnutí za velmi činorodým rokem 2015 skýtá povzbudivý obraz aktivní a úspěšné fakulty, 

která v uplynulém roce opakovaně potvrdila svou roli nejvýznamnější humanitní instituce 

v České republice jak v kvantitativních, tak kvalitativních ukazatelích. Z hlediska výkonového 

(51 568 bodů v RIV) se FF UK umístila na 10. místě ze všech hodnocených institucí a jako první 

z institucí humanitních a dosáhla rovněž největšího kvantitativního výkonu v oblasti umělecké 

tvorby (1084 bodů v RUV). Také její pozice v mezinárodním výzkumu je dlouhodobě 

potvrzována umístěním několika jejích oborů v žebříčku QS, který vedle kvantitativních 

uplatňuje i kvalitativní kritéria hodnocení: z humanitních oborů UK se od roku 2011 v první 

stopadesátce umisťuje filozofie, od roku 2012 moderní jazyky a lingvistika, roku 2014 přibyly 

anglický jazyk a literatura a historie.  

Za uplynulý rok se na fakultě udála celá řada zajímavých věcí a její zaměstnanci i studenti 

mohou svoje výkony bilancovat s uspokojením. V tomto úvodu bych se chtěla podrobněji 

zastavit zejména nad úspěchy ve vědecké oblasti, nad angažovaností směrem do veřejného 

prostoru a nad aktivitami našich studentů. 

Pozornost si opět zaslouží řada prestižních ocenění, jak domácích, tak zahraničních, jichž se 

v minulém roce dostalo našim akademikům hned v několika různých oblastech bádání. 

Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, Národní cenu vlády Česká hlava, získal 

anglista, překladatel a popularizátor vědy prof. Martin Hilský. Na zahraničním poli se 

vyznamenala jednak práce Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické 

perspektivě, za kterou prof. Jan Čermák obdržel helsinské ocenění Eepospalkinto („Cena za 

epos“), jednak unikátní výuková simulace Československo 38–89: Atentát, jejíž spoluautoři z 

Ústavu informačních studií a knihovnictví získali první cenu v prestižní soutěži European 

Conference on Games Based Learning 2015 a která vzbudila velký zájem jak ze strany médií, 

tak učitelů a žáků. Výjimečné bylo také umístění expedice Českého egyptologického ústavu s 

objevem hrobky královny matky v Abúsíru na třetím místě v žebříčku deseti nejvýznamnějších 

světových archeologických objevů roku 2015, které vyhlašuje organizace Heritage Daily. 

Stejně důležité byly i aktivity, kterými naše fakulta pravidelně vstupuje do veřejného prostoru. 

Ráda bych vyzvedla zejména několik veřejných přednášek mezinárodního rozměru, které se 
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vztahovaly k naléhavým společenským tématům dnešní doby. Za mimořádného zájmu publika 

pronesl dvě přednášky o dějinách Ruska prof. Andrej Zubov, významný ruský historik, kritik 

Putinova režimu a angažovaný intelektuál. O Ukrajině a Rusku přednášel na FF UK prof. 

Timothy Snyder, světoznámý historik z Yaleovy univerzity, jehož vystoupení rovněž přitáhlo 

velkou pozornost akademické obce i veřejnosti. Fakulta také začala soustavněji naplňovat tzv. 

třetí roli univerzity a častěji zaujímala stanoviska k aktuálním společenským, lidskoprávním a 

politickým otázkám. V řadě konkrétních případů během roku 2015 (uprchlická krize, 

teroristický útok v Paříži, český pravicový extremismus aj.) se výrazným hlasem projevila ve 

společenské diskusi. Aktivní a viditelné zapojení na tomto poli a systematická péče o mediální 

výstupy fakulty se dařily zejména díky nově zřízené pozici tiskového mluvčího. Došlo tak k 

navázání strategických partnerství s klíčovými českými médii, která zaručují kvalitní 

zprostředkování výsledků vědy a výzkumu široké veřejnosti, a posílení pozice fakulty a jejího 

dobrého jména ve veřejném prostoru. 

Ráda bych zde vyzdvihla i aktivity studentů, kteří se kromě svých studijních a výzkumných 

povinností v rostoucí míře angažují jako aktivní členové akademické obce a jednoznačně 

přispívají k plnění veřejné role fakulty. Obzvlášť rozvoj dobrovolnické práce je třeba ocenit, 

protože ta představuje nezištný a obětavý projev občanského uvědomění, na jaké může být 

fakulta jen hrdá. Kromě jiného připomeňme zejména to, že během roku 2015 vznikla řada 

studentských iniciativ na pomoc uprchlíkům – studenti organizují výjezdy na Balkán, materiální 

sbírky, navštěvují detenční zařízení a přednášejí na středních školách o tématu migrace. Jejich 

účinné zapojení se výrazně projevovalo i v životě fakulty samotné – Studentská rada spolu se 

studentskými spolky organizovala Palachův týden, společný reprezentační ples FF a PedF UK 

2015, Majáles, Studentský jarmark a řadu dalších akcí. 

Uplynulý rok tedy dává důvody k uspokojení nad dosaženými úspěchy. Je ale dobré 

připomenout, že naše výsledky mají o to větší hodnotu, že vznikají navzdory trvale 

nepříznivému nastavení způsobu financování, jež humanitní a společenské vědy dlouhodobě 

diskriminuje, a také navzdory pokračující prostorové tísni. Fakulta však aktivně hledá cesty, jak 

tyto hendikepy postupně odstraňovat, a přinejmenším v případě posledně jmenovaného je 

pozitivní skutečností, že se v minulém roce podařilo zahájit úzkou spolupráci s hlavním 

městem Praha právě v řešení prostorové nouze naší fakulty, a úkolem pro další rok zůstává 

v tomto úsilí vytrvat a vztah s hlavním městem dále kultivovat. 
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Na závěr si dovolím připomenout, že činorodost a vysoké pracovní nasazení zmíněné na 

začátku tohoto úvodu se týká i témat, která jsou významná z hlediska celofakultního 

směřování a řízení. V podobě „Strategického plánu“ se podařilo formulovat dlouhodobou 

koncepci rozvoje fakulty a jejího jedinečného potenciálu, jejíž hlavní myšlenky jsou vtěleny i 

do nově vytvořeného „Dlouhodobého záměru pro roky 2016–2020“. Vytvoření těchto dvou 

zásadních dokumentů si vyžádalo mimořádné soustředěné úsilí a obětavou mravenčí práci 

celé řady lidí, bez jejichž ochoty a schopnosti pracovat vysoko nad běžnou míru by nic z toho 

nemohlo vzniknout. Ráda bych jim tedy touto cestou také poděkovala – za sebe i za celou naši 

akademickou obec. 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka 
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I. STUDIUM  

garanti kapitoly: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D., proděkanka pro studium; Mgr. Jan 

Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy  

 

1. Pregraduální studium 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) nabízí v bakalářském a navazujícím 

magisterském studiu bezkonkurenční počet a šíři oborů v oblastech historických, 

jazykovědných, filologických, sociálních a uměnovědných. Zakládá si na hloubce a náročnosti 

studia, individuálním přístupu ke studentům a na svém výběrovém charakteru. V roce 2015 

byly podniknuty první kroky k reformě společného základu studia, jejímž cílem je zkvalitnění 

studia napříč obory zajišťovanými fakultou. V oblasti akreditací byl připraven soubor akreditací 

nových učitelských oborů, které budou předloženy Akreditační komisi v r. 2016, a rovněž první 

akreditace tzv. joint degrees ve spolupráci s univerzitami v Německu.  

 

2. Druhy studia a celkové počty studentů 

K 31. 12. 2015 studovalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 3646 studentů v 74 

oborech bakalářského studia (2729 v jednooborovém studiu a 917 ve dvouoborovém studiu), 

2120 studentů v 84 oborech navazujícího magisterského studia (1710 v jednooborovém studiu 

a 410 ve dvouoborovém studiu), 83 studentů ve 27 oborech pětiletého magisterského studia 

(65 v jednooborovém studiu a 18 ve dvouoborovém studiu) a 49 studentů mezifakultních. (Viz 

přílohy č. 6–9.) Fakulta také nabízela další vzdělávání v podobě rigorózního řízení, kurzů 

celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.  

 

3. Akreditace  

V roce 2015 podala FF UK celkem 41 akreditačních žádostí pro studijní obory: 18 žádostí o 

prodloužení platnosti akreditace, 8 žádostí o rozšíření akreditace stávajících studijních 
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programů o nové studijní obory, 4 žádosti o udělení akreditace novým studijním programům 

s novými studijními obory a 11 žádostí o prodloužení platnosti akreditací studijních oborů na 

dostudování. Dále v roce 2015 podala FF UK celkem 2 akreditační žádosti pro obory 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. (Viz příloha č. 10.)  

 

4. Přijímací řízení  

Struktura přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů odráží 

skutečnost, že fakulta nabízí studium jednooborové i dvouoborové, přičemž ve 

dvouoborovém studiu umožňuje volnou kombinovatelnost oborů. Uchazeč se hlásí na každý 

obor zvlášť (nikoliv na kombinaci oborů) a může si podat libovolný počet přihlášek.  

Do bakalářských a navazujících magisterských oborů si uchazeči pro akademický rok 

2015/2016 podali celkem 9628 přihlášek. Na bakalářské obory bylo podáno 7049 přihlášek (o 

327 méně než pro akademický rok 2014/2015), na navazující magisterské obory 2579 přihlášek 

(o 281 méně než v předcházejícím roce). Přijato bylo 2640 uchazečů – 1625 do bakalářských a 

1015 do navazujících magisterských oborů. (Viz přílohy č. 11 a 12.) 

Ve studiu bakalářském a navazujícím magisterském bylo podáno 146 žádostí o přezkoumání 

rozhodnutí děkana o nepřijetí. V případě jednoho uchazeče děkanka žádosti vyhověla a 

původní rozhodnutí o nepřijetí zrušila. Ostatní žádosti byly postoupeny k rozhodnutí rektora 

UK; rektor vyhověl 6 žádostem.  

 

5. Absolventi bakalářského a magisterského studia  

V roce 2015 absolvovalo studium na FF UK 676 studentů bakalářských studijních oborů (629 

studentů prezenčního studia a 47 studentů kombinovaného studia), 485 studentů navazujících 

magisterských studijních oborů (454 studentů prezenčního studia a 31 studentů 

kombinovaného studia) a 86 studentů magisterských studijních oborů (76 studentů 

prezenčního studia a 10 studentů kombinovaného studia). (Viz přílohy č. 13–15.) 
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6. Studentská hodnocení výuky 

Na závěr letního semestru 2014/2015 a zimního semestru 2015/2016 proběhlo na fakultě 

elektronické studentské hodnocení výuky (viz http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-

magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/) v unikátní aplikaci, jejíž sdílení s dalšími 

fakultami UK bylo rovněž zahájeno v tomto roce. 

V letním semestru 2014/2015 fakulta v rámci hodnocení od studentů získala 16 641 

vyplněných dotazníků; v zimním semestru 2015/2016 to bylo 19 502 vyplněných dotazníků. 

Výsledky studentského hodnocení včetně reakcí pedagogů byly zveřejněny na webu fakulty. 

 

7. Stipendia  

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

částkami.  

Podle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě UK byla 

v prosinci 2015 přiznána a vyplacena stipendia za vynikající studijní výsledky za předchozí 

akademický rok v celkové částce 3 333 000 Kč celkem 303 studentům (jednotlivým studentům 

byla vyplacena částka 11 000 Kč). 

Účelová stipendia byla děkanem fakulty udělována na základě podkladů stipendijní komise. 

Rozdělování stipendií na vnitřní granty studentů – viz kapitola IV. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A 

GRANTOVÁ ČINNOST.  

 

8. Poplatky  

Pro akademický rok 2015/2016 výši poplatků stanovuje Statut Univerzity Karlovy v Příloze č. 

6. Poplatek za delší studium činí pro studijní programy filologie, anglistika – amerikanistika, 

čeština v komunikaci neslyšících, překladatelství a tlumočnictví a učitelství pro střední školy 14 

500 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Pro ostatní studijní programy činí 12 000 Kč za 

http://www.cuni.cz/UK-5641.html
http://www.cuni.cz/UK-5641.html
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6 měsíců studia. Povinnost hradit poplatek za delší studium v roce 2015 (resp. splatnost v roce 

2015) vznikla 1377 studentům FF UK.  

Poplatek za další studium se neplatí (resp. jeho výše je stanovena na 0 Kč). Povinnost platit 

tento poplatek tedy v roce 2015 vznikla 0 studentům FF UK.  

Poplatek za studijní program v cizím jazyce činí pro bakalářské a magisterské studijní programy 

110 000 Kč za rok, pro doktorské studijní programy 70 000 Kč za rok. 

 

9. Uznání zahraničního studia  

V roce 2015 podalo žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v bakalářském 

nebo magisterském programu 218 žadatelů, ke kladnému vyřízení bylo fakultou doporučeno 

128 žádostí. O uznání v postgraduálním programu žádalo 11 žadatelů, ke kladnému vyřízení 

bylo fakultou doporučeno 7 žádostí.  

 

10. Uchazeči a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami  

Uchazeči o studium podali 84 žádostí o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních 

vzdělávacích potřeb; všem žádostem bylo vyhověno. 

V roce 2015 bylo na fakultě evidováno 99 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech. Největšími skupinami byli 

studenti s psychickými obtížemi, studenti se sluchovým znevýhodněním a studenti se 

specifickými poruchami učení. Fakulta pokračovala ve snahách o zvýšení podpory studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a informovanosti mezi ostatními studenty a vyučujícími. 

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. Na fakultě funguje i Psychologické poradenské 

centrum, které v roce 2015 poskytlo cca 600 hodin poradenských a terapeutických konzultací. 
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V roce 2015 byl koordinátorem péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. 

David Čáp. Péči o studenty se sluchovým znevýhodněním koordinovala Mgr. Andrea 

Hudáková, Ph.D. 

 

11. Další vzdělávání 

 

11.1 Rigorózní řízení 

V roce 2015 získalo na FF UK titul PhDr. celkem 37 absolventů, z toho 14 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. 2015 bylo přihlášeno k rigoróznímu řízení a 

pokračuje v přípravě 95 zájemců; z toho 36 se přihlásilo v roce 2015, a to v oborech archeologie 

pravěku a středověku (1 uchazeč), archivnictví a pomocné vědy historické (2 uchazeči), český 

jazyk (1 uchazeč), etnologie (1 uchazeč), historie – české dějiny (5 uchazečů), historie – 

hospodářské a sociální dějiny (4 uchazeči), historie – světové dějiny (1 uchazeč), informační 

studia a knihovnictví (2 uchazeči), klasická archeologie (1 uchazeč), překladatelství: čeština – 

angličtina (1 uchazeč), pedagogika (1 uchazeč), politologie (1 uchazeč), psychologie (11 

uchazečů), románské literatury / jazyky (2 uchazeči), sociální práce (2 uchazeči). 

 

11.2 Celoživotní vzdělávání (CŽV) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo v roce 2015 celkem 3 akreditace 

následujícím vzdělávacím programům: Škola jako místo setkávání aneb učíme se pro život, ne 

pro školu a Jak na výchovné problémy v základní škole, které připravila Katedra psychologie FF 

UK. Ústav filosofie a religionistiky FF UK získal akreditaci MŠMT na kurz Problémově zaměřená 

výuka filosofie II. Aktuální přehled všech platných akreditovaných programů je uveřejněn na 

webových stránkách Centra dalšího vzdělávání FF UK.  

V akademickém roce 2014/2015 se konalo celkem 8 přípravných kurzů pro zájemce o studium 

na FF UK. Kurzy připravily: Katedra psychologie (Psychologie – přípravný kurz, 171 posluchačů), 
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Katedra andragogiky a personálního řízení (Andragogika – přípravný kurz, 59 posluchačů), 

Katedra divadelní vědy (přípravný kurz Divadlo do kapsy, 14 posluchačů), Ústav translatologie 

(Mezikulturní komunikace A a B – přípravný kurz, 69 posluchačů), Ústav germanistiky 

(Německý jazyk –  přípravný kurz, 17 posluchačů), Ústav informačních studií a knihovnictví 

(Buď IN, Studuj INSK – přípravný kurz, 47 posluchačů), Katedra sociální práce (Sociální práce – 

přípravný kurz, 25 posluchačů) a Katedra sociologie (Sociologie – přípravný kurz, 16 

posluchačů). Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 418 posluchačů.  

V akademickém roce 2014/2015 se na fakultě konalo 40 vzdělávacích programů, do nichž se 

zapsalo 1301 posluchačů. Proběhly také dvě akce na zakázku, a to Komunitní tlumočení ve 

styku s cizinci a menšinami pro společnost META připravené Ústavem translatologie (12 

posluchačů) a Kurz dějin umění pro Národní památkový úřad, který v roce 2015 úspěšně 

absolvovalo 15 posluchačů; kurz pokračuje i v roce 2016. (Podrobný přehled vzdělávacích 

programů CŽV – viz příloha č. 16.) 

 

11.3 Univerzita třetího věku (U3V) 

V akademickém roce 2014/2015 se ke studiu řádně zapsalo celkem 1870 posluchačů (fyzických 

osob). Celkový počet návštěvníků programů je 3661 (většina si zapisuje více programů). Z 

tohoto počtu je 457 mužů a 3204 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 26 kateder a ústavů, 

které připravily 48 vzdělávacích programů – 6 jednosemestrálních kurzů, 4 kurzy pro 2. ročník, 

1 kurz pro 3. ročník, 26 vícesemestrálních programů a 11 seminářů. 

Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné práce nebo úspěšným složením písemného 

testu 135 posluchačů. Na slavnostním shromáždění ve velké aule Karolina jim byla dne 4. 

června 2015 předána osvědčení o absolvování U3V z příslušného vzdělávacího programu. 

V akademickém roce 2015/2016 se ke studiu řádně zapsalo celkem 1897 posluchačů (fyzických 

osob). Celkový počet návštěvníků programů je 3778 (většina si zapisuje více programů). Z 

tohoto počtu je 484 mužů a 3294 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 26 kateder a ústavů, 

které připravily 54 vzdělávacích programů – 9 jednosemestrálních kurzů, 21 kurzů pro 2. 

ročník, 2 kurzy pro 3. ročník a 14 seminářů, z toho 8 jazykových. 



12 
 

Programy U3V na FF UK jsou koncipovány jako jedno-, dvou- nebo třísemestrální. Tvoří je 

cyklus přednášek tematicky zaměřených podle oborů akreditovaných v rámci studijních 

programů (1 program = cca 50 až 290 posluchačů). Specializované nadstavbové 

semináře/workshopy pro absolventy základních programů jsou určeny pro maximálně 25 

osob. Také jazykové kurzy jsou určeny pro menší skupiny – maximálně 20 posluchačů. 

Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování programu je předložení 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, 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. 

Zvláštní kapitolu představují kurzy garantované Jazykovým centrem FF UK – jedná se o 

konverzační kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a latiny. (Podrobný přehled 

programů U3V – viz příloha č. 17.) 
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II. VĚDA A VÝZKUM 

garant kapitoly: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum 

 

V roce 2015 FF UK opakovaně potvrdila svou roli nejvýznamnější humanitní instituce v ČR, a 

to jak v kvantitativních, tak kvalitativních ukazatelích. Z hlediska výkonového (51 568 bodů v 

RIV) se FF UK umístila na 10. místě ze všech hodnocených institucí a jako první z institucí 

humanitních. Dosáhla rovněž největšího kvantitativního výkonu v oblasti umělecké tvorby 

(1084 bodů v RUV). Její pozice v mezinárodním výzkumu je dlouhodobě potvrzována 

umístěním několika jejích oborů v žebříčku QS, který vedle kvantitativních uplatňuje i 

kvalitativní kritéria hodnocení: z humanitních oborů UK se od roku 2011 v první stopadesátce 

umisťuje filozofie, od roku 2012 moderní jazyky a lingvistika, roku 2014 přibyly anglický jazyk 

a literatura a historie.  

Z hlediska individuálních či týmových výkonů patří k těm nejprestižnějším udělení Národní 

ceny vlády Česká hlava, kterou získal překladatel, popularizátor vědy a anglista prof. PhDr. 

Martin Hilský, CSc., a udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné 

výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prof. PhDr. Janu Čermákovi, CSc. 

Výjimečné bylo také umístění expedice Českého egyptologického ústavu FF UK s objevem 

hrobky královny matky v Abúsíru na třetím místě v žebříčku deseti nejvýznamnějších 

světových archeologických objevů roku 2015, které vyhlašuje organizace Heritage Daily.  

 

1. Doktorské studium 

Do doktorských studijních oborů se pro akademický rok 2015/2016 hlásilo 273 uchazečů a 

přijato jich bylo 177, z nichž se ke studiu zapsalo celkem 167 studentů – 132 v prezenční a 35 

v kombinované formě studia. V přijímacím řízení do doktorského studia byly podány 2 žádosti 

o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí. Děkanka obě postoupila rektorovi a rektor 

žádné z nich nevyhověl. 

http://www.heritagedaily.com/2015/12/top-10-archaeological-discoveries-of-2015/108888
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K 31. prosinci 2015 studovalo na FF UK celkem 1281 doktorandů. V roce 2015 se uskutečnilo 

160 obhajob disertačních prací, z toho 145 proběhlo úspěšně a 15 neúspěšně. (Viz přílohy č. 

18–21.)  

Studentům v prvním roce prezenčního studia bylo vypláceno stipendium ve výši 6300 Kč 

měsíčně, v druhém roce studia 7900 Kč měsíčně. V měsících lednu až září ve třetím roce studia 

dosahovala výše stipendia měsíčně 8300 Kč a v měsících říjnu až prosinci 8000 Kč. Po vykonání 

státní doktorské zkoušky bylo doktorandům stipendium navýšeno o 2000 Kč měsíčně. 

V roce 2015 proběhlo roční hodnocení doktorského studia za akademický rok 2014/2015 plně 

v elektronické podobě, individuální studijní plány nově zapsaných studentů byly rovněž 

sestavovány elektronicky ve Studijním informačním systému.  

V roce 2015 se úspěšně rozvíjela mezinárodní spolupráce při vedení disertačních prací „pod 

dvojím vedením“ (cotutelle). Bylo uzavřeno 7 nových smluv pro obory dějiny a kultury zemí 

Asie a Afriky, dějiny české literatury a teorie literatury, dějiny výtvarného umění, český jazyk, 

filozofie, české dějiny a hudební věda a také 3 dodatky. Uskutečnilo se 6 obhajob disertačních 

prací pod dvojím vedením, a to z oborů dějiny výtvarného umění, historie – obecné dějiny, 

románské literatury, iberoamerikanistika, románské jazyky a obecná a srovnávací literatura 

(komparatistika). V roce 2015 bylo rozjednáno (dosud neuzavřeno) 5 dalších nových smluv a 7 

dodatků.  

 

2. Vědecká rada FF UK 

V roce 2015 zůstal zachován počet 47 řádných členů a 3 čestných členů. Jednotlivé skupiny 

vědních oborů byly k 31. 12. 2015 zastoupeny následovně: filologické vědy (F) 16 členů, 

společenské vědy (S) 14 členů, historické vědy (H) 17 členů. Proporce mezi jednotlivými 

skupinami vědních oborů zůstaly zachovány. (Viz příloha č. 22.)  
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3. Řízení ke jmenování profesorem, habilitační řízení, čestná ocenění 

V roce 2015 se uskutečnilo celkem 10 jednání Vědecké rady FF UK. Bylo zahájeno 9 

habilitačních řízení, nebylo zahájeno žádné řízení ke jmenování profesorem. Vědecká rada 

projednala celkem 6 habilitačních a dvě profesorská řízení. Jedno habilitační řízení bylo 

Vědeckou radou FF UK zastaveno, jedno bylo zastaveno Vědeckou radou UK. Rektor univerzity 

jmenoval v roce 2015 celkem 7 docentů. V témže roce jmenoval prezident republiky 3 

profesory. (Viz příloha č. 23.) 

Habilitační a profesorská řízení se řídí platnými zákonnými předpisy a Řádem habilitačního 

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

Opatřeními rektora č. 9/2014 a č. 17/2014.  

V roce 2015 jmenoval rektor na návrh děkanky a po vyjádření Vědecké rady FF UK emeritní 

profesorkou prof. PhDr. Zdenu Palkovou, CSc., dlouholetou ředitelku Fonetického ústavu FF 

UK. Slavnostní předání dekretu o udělení čestného titulu emeritní profesor Univerzity Karlovy 

proběhlo 21. května 2015 na zasedání Vědecké rady FF UK. 

 

4. Věda a výzkum na FF UK 

4.1 Významné konference a další vědecké počiny 

Katedry a ústavy FF UK v roce 2015 uspořádaly řadu konferencí, kolokvií a workshopů.  

Český egyptologický ústav zorganizoval v červnu několikadenní prestižní mezinárodní 

konferenci Abusir and Saqqara in the Year 2015. V květnu pak také mezinárodní workshop 

Current Research in Late Egyptian věnovaný aktuálním problémům na poli novoegyptské 

gramatiky. 

Mezi nejvýznamnější akce Fonetického ústavu patřila květnová mezinárodní konference 

English Pronunciation: Issues & Practices (EPIP4), která se věnovala nejrůznějším aspektům 

zkoumání výslovnosti angličtiny. 
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Na Katedře filmových studií se v listopadu konal mezinárodní workshop Filmové dědictví: 

současnost a budoucnost. 

Katedra psychologie v roce 2015 uspořádala řadu zajímavých konferencí. Mezi nejvýznamnější 

patřila celostátní konference Moc emocí: Psychologie emocí a citů každodenní lidské 

zkušenosti, konference s mezinárodní účastí Škola jako místo setkávání 2015 aneb učíme se 

pro život, ne pro školu a mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2015 – 

Kvalita pracovního života. 

Na Katedře sociální práce se v listopadu uskutečnila závěrečná mezinárodní expertní 

konference k prezentaci poznatků z projektu GA ČR Teoretické a trestněpolitické aspekty 

reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. V květnu dále katedra uspořádala pod 

záštitou MPSV ČR Mezinárodní seminář k výročí 80 let zavádění případové sociální práce v ČR.  

Katedra středoevropských studií u příležitosti 360. výročí narození sochaře lužickosrbského 

původu Matěje Václava Jäckela (1655–1738) zorganizovala v listopadu II. Pražské sorabistické 

sympozium. V dubnu pak katedra zorganizovala pod záštitou FF UK odborný seminář věnovaný 

problematice polské literární reportáže s názvem Fenomén: Polská literární reportáž. 

Středisko iberoamerických studií uspořádalo dvě významná mezinárodní sympozia. V září 

sympozium Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeñas de los siglos XIX y XX. 

Druhé sympozium pod názvem Vida y obra de Juan Bosch en el contexto de la historia de la 

República Dominicana se konalo v prosinci. 

Ústav bohemistických studií spolupořádal v červenci V. mezinárodní kongres literárněvědné 

bohemistiky. 

Na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace se v listopadu uskutečnilo mezinárodní 

kolokvium Karel Havlíček a korespondence.  

Ústav českých dějin uspořádal v dubnu ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a 

Rakouskou akademií věd (Institut für Kunst- und Musikhistorische Forschungen der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften) mezinárodní konferenci Ferdinand I. 

Habsburský a Praha. 
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Mezi nejvýznamnější akce Ústavu filosofie a religionistiky v roce 2015 patří tři konference 

pořádané či spolupořádané ústavem: listopadová konference Tenth International Plato 

Symposium in Prague on the theme of Plato's Timaios (pořádaná ve spolupráci s Českou 

platónskou společností a Univerzitním centrem pro studium antické a středověké myšlenkové 

tradice), říjnová konference Pojem vědomí: jeho rozmanitost a jednota (ve spolupráci s 

Filosofickým ústavem AV ČR) a únorová konference Pragmatic Perspectives on 

Phenomenology.  

Mezi dva nejvýznamnější workshopy na Ústavu germánských studií patřila dvě únorová 

setkání: interdisciplinární workshop výzkumné skupiny Prag als Knotenpunkt der 

europäischen Moderne(n) s názvem Prager Figurationen jüdischer Moderne, zaměřený na 

otázku, zda lze hovořit o specifické pražské podobě židovské moderny, a dále workshop 

s názvem Übertragende Lektüren, který se věnoval problémům etablování, transferu a 

odmítání kulturněvědných teorií v českojazyčném a německojazyčném prostoru ve 20. a 21. 

století. 

Na Ústavu hospodářských a sociálních dějin se v říjnu konal mezinárodní workshop na téma 

New Research in the Social History of State Socialism. 

Ústav politologie uspořádal v listopadu mezinárodní konferenci za účasti Laurence 

Whiteheada z University of Oxford, významného experta na problematiku demokratizací a 

reforem státních politik, s názvem State and State Capacities, Democracy and Development.  

Ústav pro klasickou archeologii organizoval v květnu významnou pětidenní mezinárodní 

konferenci Contacts, Migrations and Climate Change k připomenutí celoživotního díla prof. J. 

Bouzka a s cílem vytvořit platformu pro archeology z celé Evropy. 

Ústav románských studií uspořádal v říjnu ve spolupráci s Ústavem translatologie mezinárodní 

konferenci Las palabras (des)atadas. Encuentro de hispanistas.  

V září proběhlo na Ústavu řeckých a latinských studií kolokvium o římské literatuře kultuře a 

dějinách raného císařství (k 1950. výročí Pisonova spiknutí) s názvem Roma argentea MMXV. 

Ústav srovnávací jazykovědy uspořádal dvě významné mezinárodní konference: v listopadu 

konferenci ke stému výročí rozluštění chetitštiny Hrozný and Hittite: The First Hundred Years 
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a v září mezinárodní konferenci k otázkám supletivismu z hlediska historické a srovnávací 

jazykovědy Diachrony and Suppletion.  

V únoru se na Ústavu translatologie konal mezinárodní workshop Training of Trainers: Final 

Exams in Conference Interpreting, Accreditation Inter-Institutional Tests and Stress 

Management. V říjnu proběhlo výše zmíněné mezinárodní setkání hispanistů Las palabras 

(des)atadas a v listopadu se na ústavu konala velká mezinárodní konference Jan Zábrana – 

básník, překladatel, čtenář, která byla spojena s překladatelskými workshopy v angličtině, 

francouzštině, němčině, ruštině a španělštině.  

V listopadu a prosinci se konaly na Ústavu východoevropských studií dvě mezinárodní vědecké 

konference: Konference mladých slavistů XI (Slované: Souznění a konflikty) a Identity in the 

Eastern and South-Eastern Europe between Regional and (Supra-) National Model. 

Collegium Europaeum uspořádalo v červnu interdisciplinární konferenci na téma Proč jsme 

Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. 

Pražské centrum židovských studií pořádalo ve spolupráci s Kantor Center for the Study of 

Contemporary European Jewry, Tel Aviv University svou IV. výroční mezinárodní konferenci s 

názvem Being Jewish in Central Europe Today, která se konala 13.–15. října. Třetí Izraelský 

týden na Karlově univerzitě (27. 4. – 3. 5.) představil jako v minulých letech přednášky a debaty 

významných akademiků, diplomatů, publicistů a umělců. Druhý ročník The Prague Hebrew 

Book Colloquium, dvoudenní seminář o židovské knižní kultuře, proběhl v listopadu 2015.  

 

4.2 Přednášky významných odborníků 

Na katedrách a ústavech FF UK se v roce 2015 konala řada přednášek významných domácích 

i zahraničních odborníků.  

Mezi nejvýznamnější hosty Českého egyptologického ústavu v roce 2015 patřil Zahi Hawass 

z University MSA v Káhiře s přednáškou Pyramids, Mummies and Cleopatra: Recent 

Discoveries, Jean Winand z Univerzity v Liège s přednáškou Time and Aspect: what the 
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academic grammars say, and what the texts actually show a Seth Richardson z University of 

Chicago s přednáškou The Collapse of Babylon in Fact and Memory.  

Na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií byli hosty tři významní zahraniční 

odborníci: prof. Cyril Diatka z Univerzity v Nitře, doc. Katje Bakija z Dubrovniku a italský 

albanista profesor Francesco Altimari z Kalabrijské univerzity v Cosenze. 

Katedra psychologie v roce 2015 přivítala řadu zahraničních přednášejících. V dubnu hostoval 

na katedře v rámci Erasmu prof. PhDr. A. Heretik, CSc., přední představitel forenzní 

psychologie na Slovensku. V říjnu 2015 byla hostem Katedry psychologie dr. Čechová z FF UK 

Bratislava, odbornice na adlerovskou psychologii.  

Ústav anglického jazyka a didaktiky uspořádal v květnu přednášku Gaëtanelle Gilquinové A 

learner corpus analysis of phrasal verbs: from warming up to winding up. 

Na Ústavu etnologie v květnu přednášel přední americký kulturní antropolog českého původu 

prof. Leopold Pospíšil. 

Na Ústavu filosofie a religionistiky v prosinci přednášela prof. Jennifer Whiting z University of 

Pittsburgh na téma Eudemian Ethics VIII. 

Na Ústavu germánských studií hostovala v roce 2015 řada zahraničních osobností. Jednu z 

nejvýznamnějších přednášek proslovila prof. Michaela Holdenried z Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg na téma Spuren lesen, Historische Forschungsreisen als Sujet 

der Gegenwartsliteratur, prof. Irina Wutsdorff z Eberhard-Karls-Universität Tübingen na téma 

Prager Moderne(n)? Die deutsch und tschechischsprachige Literatur in 

vergleichender Perspektive a švýcarský velvyslanec v ČR Markus Alexander Antonietti na téma 

Die sprachliche Vielfalt in der Schweiz. 

Významný izraelský historik Šlomo Sand přednesl v listopadu na pozvání Ústavu politologie 

přednášku s názvem Jak byl vynalezen židovský národ. 

Na půdě Ústavu románských studií přednášelo několik významných zahraničních profesorů: 

prof. Martin Maiden z Oxfordské univerzity na téma Eppur si m(u)ove: una nuova difesa 

dell’origine metafonetica del dittongamento delle medie aperte nel toscano e oltre, prof. 
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Miren Lacassagne z Université de Reims Champagne-Ardenne na téma Pojem autorství ve 

středověké francouzské literatuře a prof. Dominique Garand z Université du Québec à 

Montréal na téma Tendence současného quebeckého románu. 

Na Ústavu řeckých a latinských studií vystoupilo v roce 2015 mnoho zahraničních odborníků: 

dr. Nikolaos Lykiardopoulos, tlumočník v Evropském parlamentu, dr. Stavroula Mavrogeni z 

University of Macedonia s přednáškou s názvem Greece´s Image in FYROM´s Education System 

či prof. Nicola Hömke z Universität Osnabrück s několika semináři.  

Na Ústavu srovnávací jazykovědy hostovala řada zahraničních odborníků: Suzanne Paulus 

z Chicaga se svým seminářem Introduction to Sumerian, Astrid Stark-Adler ze Štrasburku vedla 

seminář na téma Yiddish and Contact Linguistics a Dagmar Wodtko z Cambridge vedla seminář 

Old Irish.  

Ústav translatologie uspořádal řadu přednášek významných zahraničních hostů, zejména 

z oblasti překladu a tlumočení. Mezi nejvýznamnější přednášející patřil prof. Ebru Diriker z 

Univerzity Istanbul-Bogazici, prof. Sylvia Kalina z Univerzity v Heidelbergu a prof. Raquel 

Merino Álvarez z Universidad del país Vasco.  

Na Ústavu východoevropských studií se v roce 2015 konaly tři významné přednášky hostujících 

osobností: prof. Andrije Danylenka z newyorské Pace University na téma Ukrainian in the 

Language Map of Europe, prof. Igora Šaronova, děkana Institutu aplikované lingvistiky Ruské 

státní humanitní univerzity v Moskvě, na téma Stylistika ruského jazyka a série přednášek prof. 

Valerije Mokijenka z Petrohradské a Greifswaldské univerzity. 

Pražské centrum židovských studií pozvalo několik zahraničních přednášejících: Ariel Feldman 

z Texas Christian University přednášel na téma The Dead Sea Scrolls: A Light on the Early 

Judaism, Dina Porat z Yad Vashem a Tel Aviv University proslovila v květnu přednášku 

Holocaust denial and the image of the Jew in recent decades a Aliza Lavie z Bar Ilan University 

proslovila v srpnu přednášku Fanny Neuda of Lostic: A Pioneer of Women´s Prayer. 
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4.3 Významná ocenění pedagogů a studentů 

Pedagogové, studenti a badatelské týmy FF UK získali v roce 2015 řadu významných 

tuzemských i zahraničních ocenění. 

Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, Národní cenu vlády Česká hlava, získal 

překladatel, popularizátor vědy a anglista prof. Martin Hilský.  

Prof. Jan Čermák obdržel Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné 

výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cena byla prof. Čermákovi udělena za 

mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii, zejména v oboru 

staré, střední a rané moderní angličtiny a literatury staroanglického a středoanglického 

období. Druhým významným úspěchem profesora Čermáka bylo získání helsinského ocenění 

Eepospalkinto („Cena za epos“), které obdržel za práci Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa 

Holečka v moderní kritické perspektivě. 

Archeologický tým Českého egyptologického ústavu byl oceněn za třetí nejvýznamnější 

archeologický objev roku 2015 organizací Heritage Daily. 

Dr. Jiří Našinec z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií dostal v roce 

2015 Jungmannovu cenu za nejlepší překlad. 

Doc. Zdeněk Hojda a kolektiv z Katedry pomocných věd historických a archivního studia získali 

cenu Magnesia Litera 2015 v kategorii literaturu faktu za publikaci Heřman Jakub Černín na 

cestě za Alpy a Pyreneje. 

Dr. Jiřině Šiklové, spoluzakladatelce Katedry sociální práce, byla udělena stříbrná pamětní 

medaile Univerzity Karlovy za celoživotní dílo a za mimořádné zásluhy o rozvoj oborů sociální 

práce, gerontosociologie a studií genderové problematiky. 

Prof. František Čermák, dlouholetý člen Ústavu Českého národního korpusu, obdržel zlatou 

pamětní medaili FF UK za celoživotní přínos české lingvistice. 

Prof. Robert Kvaček z Ústavu českých dějin obdržel vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR. 

Na počest prof. Tomáše Halíka z Ústavu filosofie a religionistiky byla univerzitou Notre Dame 

ve spolupráci s Templetonovou nadací uspořádána konference o jeho přínosu pro současnou 
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teologii a filozofii náboženství. Prof. Halík byl také v roce 2015 jmenován viceprezidentem 

celosvětově působící Rady pro výzkum hodnot a filozofie (Council for Research in Values and 

Philosophy), která přes 40 let sdružuje přední světové filozofy a vědce ve společenskovědních 

oborech, vytváří síť výzkumných týmů po celé planetě a organizuje světové kongresy filozofie.  

 

Dr. Dagmar Hartlová z Ústavu germánských studií získala prestižní švédský Řád polární hvězdy. 

 

Prof. Manfred Weinberg z Ústavu germánských studií byl v listopadu jmenován mezinárodním 

velvyslancem univerzity v Kostnici (Member of the International Ambassadors – Club of 

University of Constance). 

Dr. Petr Janeček z Ústavu etnologie se stal reprezentantem v Intergovernmental Committee 

Evaluation Body – UNESCO Intangible Cultural Heritage Section.  

Publikace Pivo, zbraně i tvarůžky kolektivu Ústavu hospodářských a sociálních studií, pod 

vedením prof. Drahomíra Jančíka a dr. Barbory Štolleové, byla v roce 2015 oceněna 

sponzorskou nadací T-SOFT Eternity jako nejlepší projekt roku 2014. 

Ústav informačních studií a knihovnictví získal první cenu v prestižní soutěži European 

Conference on Games Based Learning 2015, pořádané v norském Steinkjeru, za hru 

Československo 38–89: Atentát. 

Ústav pro archeologii obdržel Cenu předsedy Grantové agentury České republiky za projekt 

prof. Jana Klápště s názvem Archeologie přemyslovských Čech. 

Prof. Jan Bouzek z Ústavu pro klasickou archeologii byl v květnu oceněn zlatou pamětní 

medailí UK za celoživotní přínos oboru klasická archeologie. 

 

Prof. Gocha Tsetskhladze obdržel v květnu stříbrnou pamětní medaili za zásluhy o podporu 

Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v tradiční oblasti studia jihovýchodní Evropy a 

Černomoří.  
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Prof. Lidii Domaradzké byla v květnu předána stříbrná pamětní medaile za zásluhy a 

dlouholetou podporu výzkumného projektu Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v lokalitě 

Pistiros v Bulharsku. 

Bolzanovu cenu, kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy za mimořádně objevné studentské 

práce s vynikajícím tvůrčím obsahem v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, 

získal Mgr. Vít Zdrálek z Ústavu hudební vědy za svou disertační práci Mapping the Individual 

Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller 

Lesiba Samuel Kadiaka. 

Fakultní Cenu Jana Palacha 2014 obdržel Mgr. Robert Roreitner za práci Trójské osudy (K ideji 

osudu v Íliadě) a Mgr. Michaela Röschová za práci Metodologické problémy self-reportových 

studií: Techniky znáhodněné odpovědi a crosswise model ve studiu kriminality a delikvence 

(uděleno v dubnu 2015). 

Dvě studentky z Katedry filmových studií obdržely Cenu iluminace roku: Lucia Kajánková za 

magisterskou práci Sexual Identity as Cinematic Subversion: The Discourse of New Queer 

Cinema a Zuzana Černá za bakalářskou práci Poválečná „očista” v české kinematografii 1945–

1946. 

Mgr. Jana Vargovčíková z Ústavu politologie získala v roce 2015 Cenu Jaroslava Krejčího za 

výzkum problematiky legitimizace lobbingu ve středoevropském prostoru. 

Mgr. Edita Wolf, doktorandka v oboru klasická filologie – římská literatura z Ústavu řeckých a 

latinských studií, získala roční doktorandské stipendium k badatelskému pobytu v CEFRES 

(Centre français de recherches en sciences sociales, Praha). 

 

5. Vydavatelství FF UK 

Ediční činnost fakulty se v roce 2015 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 
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Karolinum, v němž vycházejí učební texty a další oborově specifické řady, zejména časopisy 

Acta Universitatis Carolinae (AUC). 

FF UK vydala v roce 2015 celkem 131 publikací (61 knižních a 30 časopiseckých titulů a 40 e-

knih), ve fakultních edičních řadách bylo představeno 21 nových monografií. Vydavatelství 

v průběhu roku spolupořádalo několik prezentací knih a časopisů (např. v rámci Dne vědy, 

Jarmarku v Karolinu, Open Square), v květnu se představilo na mezinárodním knižním veletrhu 

a literárním festivalu Svět knihy, v červnu pak na pražském veletrhu malých nezávislých 

nakladatelů Knihex.  

 

5.1 Redakční a vydavatelská činnost 

a) Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (OFP) 

V roce 2015 byl vydán XIV. svazek řady – O. Niebuhr – R. Skarnitzl (eds.), Tackling the 

Complexity in Speech – v následujícím roce by pak měly vyjít další dva svazky velké řady. 

b) Trivium, Fontes, Mnemosyne, Humanitas a Varia 

Díky koncepční spolupráci s ediční komisí FF UK se podařilo vydat další svazky edičních řad: 

- Fontes – D. Srch, Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém 

filmovém průmyslu (1947–1960); D. Baránek, Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské 

společenství a jeho tvůrci; S. Tumis – J. Koura – J. Soukup (eds.), Kapitoly z britských a 

amerických dějin; J. Šlouf, Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953; 

- Mnemosyne – T. Koblížek, Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Françoise 

Rastiera; V. Černý, Literární pondělí. Texty z Lidových novin 1936–1938; 

- Trivium – M. Škarpová, „Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými“. Šteyerův Kancionál 

český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity; M. Fried, Kontextové 

faktory ve vývoji gramatických kategorií; M. T. Varro, De lingua Latina V–VII; 

- Varia – J. Valkoun, Na cestě k westminsterskému statutu: Velká Británie, dominia a proměna 

Britského impéria v letech 1907–1931; J. Mašín, Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako 

http://praha1.ff.cuni.cz/novyweb/akt_prilohy/up/2009121_0_NovinkyMnemosyneaHumanitas.pdf
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cizího jazyka; J. Vávra – M. Lapka – E. Cudlínová (eds.), Ekonomika v souvislostech; S. Tumis – 

H. Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve 

východní a jihovýchodní Evropě; M. Sedláčková – J. Mlynář (eds.), „Prima to bývalo a prima je 

to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK; F. Teplý, Pouť mého 

života; I. Klimeš – J. Wiendl (eds.), Kultura a totalita III – Revoluce.  

Další tituly profilových edičních řad se připravují a budou postupně vycházet v průběhu 

následujícího roku dle edičního plánu FF UK na rok 2016.  

c) Reprezentativní, příležitostné a jiné publikace 

Mimo stávající ediční řady byly vydány reprezentativní, příležitostné a další publikace: O. 

Fischer, Literární studie a stati II.; J. Hrdlička – K. Soukupová – M. Špína (eds.), Básně a místa. 

Eseje o poezii; K. Smyčková – Š. Hálečková (eds.), Růže chuti přerozkošné. Antologie 

moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století; P. Hlaváček – M. Fesenko, (Ne)šťastná 

Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945; P. A. Bílek – M. 

Procházka – J. Wiendl (eds.), Utopie/dystopie: podoby – proměny – hranice.  

Vydavatelství se aktivně podílelo také na přípravě a vydávání propagačních aj. materiálů: např. 

Výroční zpráva FF UK 2014, Katalog publikací FF UK 2015, Journals FF UK 2015/2016, Katalog 

vzdělávacích programů 2015/2016 Univerzity třetího věku etc. 

d) Fakultní časopisy 

V návaznosti na Opatření děkana č. 6/2015 vydavatelství koordinovalo přípravu a 

zabezpečovalo výrobu a distribuci těchto fakultních časopisů: Časopis pro moderní filologii, 

Dvacáté století, Fórum sociální práce, Historie – otázky – problémy, Linguistica Pragensia, 

Prague Economic and Social History Papers, Prague Papers on the History of International 

Relations, Pražské egyptologické studie, Slovo a smysl, Studia Ethnologica Pragensia, Studie z 

aplikované lingvistiky a Svět literatury.  
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5.2 Skladování a distribuce 

Počet titulů přijatých do distribuce Vydavatelství FF UK v roce 2015 byl 117, z toho bylo 40 

knižních titulů, 36 čísel časopisů a 41 e-publikací. Z uvedeného počtu patřilo vydavatelství 95 

titulů: 26 monografií, 26 čísel časopisů, 40 e-knih a 3 neprodejné účelové publikace. Z 

nakladatelství Karolinum bylo do distribuce přijato celkem 13 nových titulů, z toho 8 čísel 

periodik a 5 monografií/supplement. Z vlastní produkce jednotlivých ústavů a kateder FF UK 

bylo přijato 9 nových titulů, z toho 2 periodika a 7 monografií. Kromě těchto novinek bylo pro 

potřeby distribuce doskladněno množství starších titulů. Objem všech publikací 

naskladněných v roce 2015 (včetně starších titulů) činil v maloobchodních cenách (dále MOC) 

3 461 708 Kč.  

Většina prodejů v roce 2015 byla realizována formou komisního prodeje v partnerských 

kamenných a internetových knihkupectvích, přímými odběrateli byly domácí a zahraniční 

knihovny a akademická pracoviště, další instituce a jednotlivci. Na celkovém objemu se více 

než 20 % podílel přímý prodej ve fakultním e-shopu, v Knihovně Jana Palacha a na pravidelných 

knižních akcích (samostatná expozice vydavatelství na veletrhu Svět knihy, veletrh malých 

nakladatelů Knihex, prezentace knih a další akce FF UK). 

Celkový obrat v roce 2015 (zahrnující prodej, knižní výměnu a dary) činil cca 2 708 247 Kč v 

MOC. Celkový objem prodeje v MOC byl 1 188 962 Kč. Na tomto výsledku se podílely 

především publikace vydané v edičních řadách FF UK a mimo řady (celkem 827 246 Kč) a 

fakultní periodika (147 801 Kč). Celkem se publikace Vydavatelství FF UK podílely na prodeji 

objemem 975 047 Kč v MOC, tj. 82 % celkových prodejů. 

Nejprodávanějšími tituly roku 2015 byly oba svazky výboru z díla O. Fischera Literární studie a 

stati I a II, monografie D. Baránka Židé na Frýdecku a Místecku a druhý díl cyklu Kultura a 

totalita II. Válka. K nejúspěšnějším titulům fakultního vydavatelství dále patřily novinky Násilí 

na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů či Růže chuti přerozkošné. Antologie 

moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století, ze starších titulů pak dotisk Hesláře české 

avantgardy nebo kniha D. Srcha Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v 

americkém filmovém průmyslu (1947–1960). 
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Prodej titulů z produkce jednotlivých kateder a ústavů fakulty, včetně periodik AUC 

vydávaných nakladatelstvím Karolinum, dosáhl objemu 119 370 Kč v MOC, tj. cca 10 % 

celkových prodejů. Podle počtu prodaných výtisků byl tradičně nejúspěšnější Český 

egyptologický ústav, dále Středisko iberoamerických studií a specializované pracoviště 

Collegium Europaeum. Na celkovém výsledku se podílely mj. tituly Ústavu etnologie, Ústavu 

pro archeologii, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace či Ústavu pro srovnávací 

jazykovědu. Zbývajících 8 % prodejů pokrýval prodej prezentačních předmětů fakulty a 

počítačové hry Československo 38–89: Atentát. 

Odborné časopisy, které vycházejí péčí Vydavatelství FF UK, jsou od roku 2015 publikovány 

vedle tištěné podoby také v elektronickém formátu PDF v režimu Open Access a jsou tak volně 

přístupné široké odborné veřejnosti. Časopisy se zároveň dočkaly nových webových stránek, 

jež zájemce o konkrétní články odkazují přímo do digitálního repozitáře UK. Jednotlivá 

periodika jsou pravidelně hodnocena a excerpována respektovanými databázemi CEJSH, 

CEEOL, EBSCOhost, ERIHPLUS, Scopus či ProQuest. 

Díky spolupráci se společností EBSCO došlo v roce 2015 také ke zpřístupnění první kolekce e-

knih prostřednictvím databáze EBSCO eBooks. Dostupných je již více než 35 titulů z ediční řady 

Varia, která zahrnuje vědecké monografie v češtině, angličtině a dalších jazycích. Studenti a 

pracovníci celé UK mají navíc zajištěn volný přístup ke kompletnímu obsahu e-knih z Portálu 

elektronických zdrojů UK. 

FF UK si pravidelně vyměňuje publikace s institucemi ve 31 státech světa. Kromě Česka (19 

titulů časopisů) jsou nejvíce zastoupeny Polsko (17), Německo a Chorvatsko (10), Slovinsko (8), 

Itálie (7). Další 4 až 6 časopisů získala fakulta od institucí ze Slovenska, Litvy, Španělska, 

Bulharska, Finska, Japonska a USA. Dále 1 až 3 tituly od institucí z 9 dalších evropských zemí a 

1 až 2 tituly z Austrálie, Kanady, Turecka, Číny a 5 jihoamerických států. U více než poloviny 

vyměňovaných titulů (u 79 časopisů) jsou výměnnými partnery FF UK univerzity, 16 titulů se 

vyměňuje s ústavy zahraničních akademií věd, 24 s dalšími výzkumnými ústavy a vědeckými 

společnostmi nebo s ústředními a regionálními orgány, 4 tituly s muzei různého zaměření, 

zejména s archeologickými a etnografickými, a 6 titulů s ústředními knihovnami.  

V průběhu roku 2015 získala FF UK v rámci mezinárodní výměny publikací zajišťované 

Vydavatelstvím FF UK a Střediskem vědeckých informací (SVI) celkem 517 svazků v celkové 
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hodnotě cca 234 039 Kč. Z toho bylo 253 knižních titulů v celkové hodnotě 101 243 Kč (200 

monografií za 84 932 Kč ze zahraničí a 53 monografií za 16 311 Kč od partnerů v ČR) a 129 

titulů časopisů a dalších druhů seriálových publikací, a to v celkovém počtu 264 sešitů v 

hodnotě cca 132 796 Kč (celkem 92 706 Kč činil přepočet z cizích měn, hodnota zahraničních 

časopisů s odhadnutou cenou a českých časopisů byla celkem 40 090 Kč).  

Do zahraničí a ČR bylo výměnou odesláno celkem 1256 výtisků časopisů a monografií v celkové 

hodnotě 305 225 Kč v MOC. Výměnným partnerům v rámci UK, jednotlivým ústavům a 

katedrám FF UK, případně Knihovně Jana Palacha bylo poskytnuto pro potřeby další výměny 

celkem 1721 výtisků v celkové hodnotě 290 307 Kč. 
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III. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

garant kapitoly: doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková Ph.D., proděkanka pro zahraničí  

 

V roce 2015 pokračovalo úsilí o rozvíjení zahraniční spolupráce a posilování internacionalizace 

v rámci FF UK, vycházející z dlouhodobých záměrů fakulty a jejích strategických dokumentů. 

Rozvíjely se standardní způsoby studentské a akademické mobility, které jsou na FF UK dobře 

zavedené a intenzivně využívané a v nichž fakulta zaujímá čelné místo v rámci univerzity. Jejich 

struktura i kvantita byly srovnatelné s předchozími lety. Postupně se však prosazují a rozvíjejí 

i další formy mezinárodní spolupráce. Kromě rozvoje spolupráce v rámci programu Erasmus+ 

byl kladen důraz i na spolupráci v oblasti doktorského studia, ve vědeckých projektech 

s mezinárodní účastí, na rozvoj spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii, další rozšiřování 

lektorátů, výukových center apod. (zahraniční spolupráce v oblasti vědy – viz primárně 

kapitola II. VĚDA A VÝZKUM). 

 

1. Erasmus+ 

V programu Erasmus+, který poskytuje jednu z hlavních příležitostí k výměnám zejména v 

oblasti studentské mobility, zaujímá FF UK díky vysokému počtu bilaterálních smluv přední 

místo v rámci celé UK. Pozici aktivní fakulty podporuje i zveřejněná statistika Univerzity Karlovy 

v Praze.  

V roce 2015 byl opět vydán aktualizovaný informační materiál pro přijíždějící studenty 

Erasmus Guide, ve kterém studenti našli ucelený přehled o FF UK, jejích základních součástech 

a koordinátorech, administrativních procesech nebo knihovnách, ale také praktické rady pro 

život v Praze. Materiál byl připraven na základě osvědčeného vzoru použitého poprvé v roce 

2013. 

Počet platných smluv pro studijní pobyty Erasmu+ meziročně vzrostl asi o 10 % a dosáhl ke 

konci roku 2015 počtu cca 500 smluv. Důležitý trend spočívá především v navazování a 

rozšiřování spolupráce se špičkovými evropskými univerzitami. Součástí tohoto trendu je 

například zapojení FF UK do sítě ELAN (European Liberal Arts Network), která je vedena 
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britskou University of Bristol a zahrnuje mimo jiné pařížskou École Normale Supérieure, irskou 

Trinity College Dublin, švédskou University of Uppsala nebo nejstarší portugalskou univerzitu 

v Coimbře. Tato síť zvyšuje atraktivitu Erasmu+ na FF UK a podporuje vyšší kvalitu jednotlivých 

studijních mobilit (domácích vyjíždějících i zahraničních přijíždějících studentů) oproti pouhé 

kvantitě. Výroční setkání koordinátorů programu ELAN z jednotlivých univerzit bylo v roce 

2015 naplánováno právě na FF UK do Prahy na únor 2016. 

 

1.1 Studentská mobilita 

Po stagnaci v roce 2014 došlo v kalendářním roce 2015 k mírnému nárůstu počtu přijíždějících 

studentů. V roce 2014 bylo ke čtyř až devítiměsíčnímu studiu na FF UK přijato 341 

zahraničních studentů, v roce 2015 to bylo 411 studentů. Z tohoto počtu jich 105 přijelo na 

letní semestr 2014/2015, 222 na zimní semestr 2015/2016 a 84 na celý akademický rok 

2015/2016. Co se týče nejčastěji zastoupených zemí, odkud studenti přijíždějí, již tradičně 

mezi ně patří Polsko, Francie, Německo, Španělsko a Slovensko. 

Z celkového počtu přijatých studentů bylo devět studentů přijato na praktickou stáž v rámci 

programu Erasmus+, a to na konkrétní základní součásti (katedře nebo ústavu) FF UK.  

Počet studijních výjezdů z FF UK zaznamenal po mírném poklesu v roce 2014 (222 výjezdů) 

opět mírný nárůst (na 235). Zásadní nárůst na více než dvojnásobek však vykázaly praktické 

stáže (z 16 v roce 2014 na 38 v roce 2015), které podle nových pravidel zavedených Erasmem+ 

může využívat stále více studentů FF UK ve všech cyklech studia. Zatímco počet studijních 

výjezdů lze i do dalších let předpokládat víceméně konstantní (pokud nedojde k výraznému 

navýšení financování programu ze strany Evropské komise či MŠMT ČR), počet výjezdů na 

praktické stáže pravděpodobně dále poroste. To je umožněno podporou jak ze strany 

zahraničního oddělení děkanátu FF UK i rektorátu UK, tak zejména díky aktivnímu zájmu ze 

strany akademických koordinátorů na katedrách, jejichž obory obsahují praktické stáže jako 

součást studijních plánů (jejich počet rovněž pomalu stoupá). 

Vysoký zájem studentů o výjezdy bohužel znamenal, že bylo nutné v akademickém roce 

2015/2016 omezit finanční podporu studijních výjezdů na jeden semestr na studenta. 
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Vzhledem k tomu, že stipendium ani v plné výši doporučené Domem zahraničních služeb 

(dříve Národní agenturou pro evropské programy) nepokrývá plné náklady při pobytu 

v zahraničí, jeví se takový postup z hlediska FF UK jako vhodnější než případné plošné snižování 

výše poskytovaných stipendií. 

V roce 2015 zahraniční oddělení opět připravilo pravidelný informační seminář pro 

nominované studenty. Tato forma předávání praktických rad spojených s pobytem i informací 

o studentských povinnostech ohledně výjezdů se ukazuje jako nejefektivnější (účast je pro 

nominované studenty povinná). S jeho konáním se počítá i do dalších let. Rovněž se osvědčil 

obecný informační seminář pro zájemce o výjezd, pořádaný již na podzim, který se soustřeďuje 

spíše na obecný smysl programu a na kroky vedoucí k úspěšnému získání nominace k výjezdu. 

V letním semestru 2014/2015 pokračoval modulový systém kurzů a přednášek pro zahraniční 

studenty v cizích jazycích. Jednalo se o modul Czech Culture: Literature, Theatre, New Media, 

Environment. Celkem se ho zúčastnilo 15 studentů. 

V zimním semestru 2015/2016 byly otevřeny dva moduly, kterých se zúčastnilo celkem 24 

studentů. Jednalo se o moduly: 1. Czech Culture: Literature, Theatre, New Media, 

Environment; 2. Current Issues of the Political and Social Life in the Czech Republic & Challenges 

of the World. 

S velkým úspěchem se již pátý 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. 

 

1.2 Mobilita pedagogických pracovníků 

V roce 2015 vyjelo na zahraniční univerzity vyučovat v rámci tohoto typu mobility 37 

akademických pracovníků. Nejnavštěvovanější zemí byla Itálie (9 mobilit), následovaná 

Polskem (6), Francií (4) a Portugalskem (3). Vždy dva výukové pobyty se pak uskutečnily ve 

Finsku, na Slovensku, v Rakousku a Španělsku, pouze jeden pak v Dánsku, Řecku, Švédsku, 

Slovinsku, Chorvatsku, Bulharsku a Velké Británii. V roce 2015 vyjeli také dva koordinátoři 
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programu Erasmus+ (jeden fakultní a druhý katedrový – akademik) na školení Erasmus Staff 

Training Week v rámci mobilit pro zaměstnance, a to do Velké Británie. 

 

1.3 Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+  

V roce 2015 se Univerzita Karlova v Praze zapojila do projektu Mezinárodní kreditové mobility. 

Jedná se o novou aktivitu v rámci programu Erasmus+, která od roku 2015 podporuje mobility 

studentů a vyučujících mezi programovými a partnerskými zeměmi. Jednotlivé univerzity v ČR 

podávají žádost o realizaci mobilit příslušné Národní agentuře.  

FF UK se zapojila počátkem roku již do první výzvy 2015. Univerzita Karlova nicméně nebyla se 

svou žádostí úspěšná. Uspěla až v doplňkovém podzimním druhém kole výzvy zaměřeném na 

region západního Balkánu a zemí jižního Středomoří. FF UK tak získala z Národní agentury 

podporu pro projekty vytvořené Českým egyptologickým ústavem a Katedrou jihoslovanských 

a balkanistických studií. V rámci těchto projektových mobilit by se mělo uskutečnit v období 

2016–2017 na 25 výukových a studijních pobytů, jednak incomingových ze zahraničních 

univerzit na FF UK a jednak výjezdů našich studentů a akademiků na partnerské instituce v 

Albánii, v Bosně a Hercegovině, v Izraeli, v Kosovu a v Srbsku. Do další výzvy kreditové mobility, 

označené jako Výzva 2016, bylo v prosinci 2015 podáno již 20 projektů z FF UK. Všechny 

kompletní projekty uspěly na univerzitní úrovni. Celkové výsledky a úspěšnost žádosti budou 

známy na jaře 2016. 

 

1.4 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 

zahraničním studentům poskytnuta podpora při zahájení jejich studia na fakultě i pobytu v 

Praze. International Club Charles University již několik let úspěšně poskytuje tzv. buddy 

program, v jehož rámci přijíždějící student může zažádat o přidělení buddyho ‒ českého 

http://www.ic-cuni.cz/
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studenta, který mu pomůže a poradí při všech jeho aktivitách během studijního pobytu v 

Praze. 

 

2. CEEPUS  

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským 

výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí 

univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 

Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, 

Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, 

Prizren a Peja v Kosovu. Na organizačním zajištění programu se podílí zahraniční oddělení, 

koordinátoři ze základních součástí a MŠMT ČR. 

V roce 2015 přijelo na letní semestr 14 studentů, z toho bylo 9 v režimu free-mover, a v zimním 

semestru 2014/2015 byli ke studiu přijati 2 studenti. 

V rámci tohoto programu přijeli 4 zahraniční pedagogové (Bosna a Hercegovina 1, Makedonie 

1, Rakousko 1, Německo 1) a naopak možnost výjezdu využili 4 pedagogové (Polsko 2, 

Rakousko 2) a 18 studentů (Polsko 5, Rakousko 5, Chorvatsko 3, Slovinsko 3, Srbsko 1, 

Slovensko 1). 

 

3. Kulturní (vládní) dohody 

Na FF UK bylo v roce 2014/2015 v rámci mezivládních dohod přijato 36 studentů (11 na letní 

semestr, 25 na zimní semestr). Nejvíce studentů přijelo z Francie (6), z Egypta (5), z Polska (5) 

a Slovenska (5), dále z Itálie (3), Ruska (3), Japonska (2), Španělska (2), Bulharska (1), Číny (1), 

Maďarska (1) Německa (1), Ukrajiny (1). 

Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK přijato 9 studentů (3 v letním a 6 v zimním 

semestru), a to z Ukrajiny, Gruzie, Kolumbie (Francie), Ruska a USA. 
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V rámci programu AKTION přijel jeden student z Rakouska (Slovenska) a v programu Bachelor 

plus (financovaném německým Informačním centrem DAAD) 2 studenti z Německa. 

Na základě mezivládních dohod bylo v roce 2015 proplaceno cestovné 45 studentům a 

akademickým pracovníkům FF UK v celkové výši 683 366 Kč. Vyjíždějící využili smlouvy 

uzavřené s těmito státy: Argentina, Bulharsko, Čína, Egypt, Estonsko, Izrael, Japonsko, 

Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, 

Rusko, Švédsko, Ukrajina, Vietnam.  

Na základě kvót bylo z FF UK ke studiu na zahraničních univerzitách nominováno celkem 18 

studentů (Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Rusko, Řecko, Slovinsko, Švédsko). 

Prostřednictvím výběrových řízení bylo v roce 2015 nominováno celkem 60 studentů 

(Bulharsko, Čína, Estonsko, Izrael, Japonsko, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Vietnam). 

Stejně jako v předchozím roce i v roce 2015 FF UK využila možnosti nominovat akademické 

pracovníky, a to v 5 případech (Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rusko). 

 

4. Mezinárodní visegrádský fond 

Stálou příležitost ke studiu 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 využilo v akademickém roce 2014/2015 10 studentů (Polsko 3, 

Ukrajina 3 a Slovensko 4). Fond rovněž podporuje společné kulturní, vzdělávací a vědecké 

projekty. 

 

5. Ostatní přijatí studenti 

V rámci režimu free-mover přijelo na FF UK 11 studentů (Čína, Itálie, Kanada, Německo, Polsko, 

Rumunsko, Rusko, Španělsko, Velká Británie). Dalších 5 studentů studovalo na FF UK v rámci 
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jiných zahraničních stipendijních programů (např. Národný štipendijný program, Slovensko; 

Fulbrightova komise, USA; Balassi Institut – Campus Hungary, Maďarsko). Nejkratší pobyt trval 

1 měsíc a nejdelší jeden akademický rok. 

 

6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy) 

Důležitou úlohu při rozvoji vztahů se zahraničními vzdělávacími institucemi i při realizaci 

studentských a akademických mobilit nadále hrály mezinárodní smlouvy, jichž je FF UK 

součástí, ať už na fakultní či univerzitní úrovni. Ke konci roku 2015 měla FF UK uzavřeno na 

fakultní úrovni více než 50 smluv s partnerskými vysokými školami z celého světa a figurovala 

jako participující fakulta v řadě smluv uzavřených na úrovni celé UK.  

V roce 2015 byly uzavřeny například meziuniverzitní smlouvy s níže uvedenými zahraničními 

univerzitami, na nichž FF UK a její základní součásti participují: 

- Katholieke Universiteit Leuven, Belgie; 

- University of Toronto, Kanada (o studentské výměně); 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazílie; 

- Joetsu University, Japonsko; 

Nově byly uzavřeny například mezifakultní smlouvy s následujícími zahraničními školami a 

institucemi: 

- Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, Brazílie; 

- Kalmycká státní univerzita, Rusko; 

- Státní vyšší vzdělávací instituce „Užhorodská národní univerzita“, Fakulta společenských věd, 

Ukrajina; 

- The Graduate School of Korean Studies, Jižní Korea (memorandum o porozumění); 

- Baku International Multiculturalism Centre, Ázerbájdžán. 
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V roce 2015 vyjádřila fakulta také zájem o uzavření/prodloužení spolupráce s Humboldtovou 

univerzitou v Berlíně a Evropskou univerzitou Viadrina, Frankfurt nad Odrou.  

V roce 2015 přijelo v rámci přímé spolupráce 46 studentů (25 v rámci meziuniverzitní a 21 

v rámci mezifakultní smlouvy), a to na základě smluv s univerzitami v 11 zemích (Austrálie, 

Finsko, Hongkong, Japonsko, Kazachstán, Korejská republika, Německo, Rusko, Švýcarsko, USA 

a Velká Británie).  

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

PRAGESTT 14 studentů z Hamburské a Kostnické univerzity na Ústavu germánských studií FF 

UK ve dnech 19.–22. 3. 2015. 

FF UK nominovala v rámci přímé spolupráce celkem 82 studentů (Austrálie, Bělorusko, Finsko, 

Hongkong, Chile, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Lotyšsko, Mexiko, Německo, Nový 

Zéland, Rakousko, Rusko, Ukrajina, USA) a celkem 82 akademických pracovníků (Brazílie, Itálie, 

Korejská republika, Německo, Norsko, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, USA). 

Pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce uskutečnilo celkem 53 akademických 

pracovníků (Finsko, Francie, Kazachstán, Korejská republika, Německo, Polsko, Rusko, 

Slovensko, Ukrajina). 

 

7. Fond mobility (FM) 

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

studentů a pedagogů v souladu s každoročně vyhlašovanými prioritami UK. Předložené návrhy 

posuzuje Zahraniční komise FF UK a následně univerzitní Rada Fondu mobility. O poskytnutí 

prostředků ze zdrojů FM rozhoduje na základě doporučení Rady rektor. 

 

7.1 Počet podaných a podpořených přihlášek z FF UK v roce 2015 

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry: 46 přihlášek podáno, 

36 přihlášek podpořeno v celkové výši 1 273 000 Kč.  
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b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí: 4 

přihlášky podány, 0 přihlášek podpořeno.  

c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 13 přihlášek podáno, 11 přihlášek 

podpořeno v celkové výši 434 000 Kč.  

d) Podpora studia zahraničních studentů na UK v Praze: 10 přihlášek podáno, 9 přihlášek 

podpořeno v celkové výši 88 600 Kč.  

e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK: 9 

přihlášek podáno, 4 přihlášky podpořeny v celkové výši 25 000 Kč. 

 

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+ 

a) European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): 

Identity and Development 

Magisterský program Erasmus Mundus TEMA je organizován s podporou EACEA a akreditován 

komisí MŠMT jako samostatný obor pro léta 2014−2018 pod názvem TEMA – European 

Societies: Identity and Development / Sociétés européennes: identité et développement. 

Podpora EACEA končí v roce 2017 a poté je možná reaplikace programu. 

Na FF UK byli v letním semestru 2014/2015 zapsáni v prvním ročníku 4 studenti (Maďarsko, 

Makedonie, Turecko) a v druhém ročníku 4 studenti (Česká republika, Kolumbie, Srbsko, 

Thajsko). Tito studenti úspěšně dokončili studium obhajobou diplomové práce a státní 

závěrečnou zkouškou. Na partnerských univerzitách úspěšně ukončili 4 studenti (Maďarsko, 

Nizozemí, Rumunsko, Turecko), kteří absolvovali v Praze 1−2 semestry a také obdrželi diplom 

UK. V září 2015 vstoupil program do pátého roku a studium zahájily intenzivním týdnem v 
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Budapešti dvě skupiny studentů: tj. 14 studentů tzv. promotion Vltava v druhém ročníku a 20 

studentů tzv. promotion Aquincum v prvním ročníku. 

V zimním semestru 2015/16 byl hostem programu Scott Lynndon Hathaway Madry, PhD. (The 

University of North Carolina at Chapel Hill).  

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

V roce 2014/2015 byli přijati ke studiu 2 studenti, z Indické republiky a Alžírska. 

 

8.2 Program EMCI 

European Masters in Conference Interpreting (EMCI) je akreditovaný postgraduální 

rekvalifikační dvousemestrální kurz v rámci konsorcia EMCI (11 evropských univerzit), který 

opět probíhá v akademickém roce 2015/16 a který s podporou Evropské komise a Evropského 

parlamentu připravuje konferenční tlumočníky s češtinou zejména pro evropské instituce. Za 

FF UK je do tohoto projektu zapojen Ústav translatologie. Kurz je realizován jednou za dva 

roky.  

 

8.3 Společné studijní programy Double degree 

a) V roce 2015 byla dokončena příprava společného studijního programu Němčina pro 

mezikulturní komunikaci mezi Univerzitou Lipsko a Ústavem translatologie FF UK. 

b) V roce 2015 byla uzavřena smlouva o společném studijním programu Doppel – Master – 

German Language and Literature in Central Europe mezi Univerzitou Kolín nad Rýnem a 

Ústavem germánských studií FF UK.  

 

9. Organizace kurzů pro zahraniční studenty 

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

několik extrakurikulárních komerčních programů, určených primárně pro zahraniční studenty 
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na bakalářské úrovni studia. Jejich statut jim umožňuje začlenit se plnohodnotně do studia v 

rámci FF UK. Programy integrují také samoplátce, studenty nominované domovskými 

univerzitami na základě různých mezifakultních a meziuniverzitních smluv a účastníky 

programu Erasmus+. Programy studentům nabízejí unikátní multikulturní prostředí a možnost 

porovnání různých vzdělávacích systémů v Evropě, v Severní Americe či Asii.  

Nejvyšší počet absolventů mají dva stěžejní programy, East and Central European Studies 

(ECES) a Česká studia. První je zaměřen na semestrální zahraniční stáže a administrativa i výuka 

je zajištěna v anglickém jazyce. Druhý, který akademicky zajišťuje Ústav bohemistických studií, 

nabízí výuku češtiny pro cizince formou přípravného jazykového kurzu pro studium na českých 

vysokých školách. Fakulta kromě těchto stěžejních programů nabízí i tematicky zaměřené a 

velmi úspěšné studijní pobyty, organizované v úzké spolupráci se zahraničními partnery, např. 

University of Miami (USA), The College of William and Mary (USA), Simon Fraser University 

(Kanada). 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. Akademické vedení a dozor garantují ustanovené 

orgány či jednotlivci pověření vedením fakulty. Z hlediska personálního i technického jsou 

programy velmi dobře vybaveny, včetně anglicky hovořící rodilé mluvčí. Ta se také v roce 2015 

zúčastnila dvou mezinárodních veletrhů, kde navázala nebo obnovila spolupráci s dalšími 

partnery.  

Kontakt s českými studenty zprostředkovávají členové Charles University International Club. 

Tento klub byl založen studenty různých fakult Univerzity Karlovy v Praze, kteří koordinují 

společenské, kulturní a sportovní akce pro zahraniční studenty různých forem pobytů a 

programů. Velmi využívaný je buddy program, který umožňuje setkávání jednotlivých českých 

a zahraničních studentů na základě zprostředkovaného kontaktu jednotlivců. 

 

9.1 Program East and Central European Studies (ECES) 

Jedná se o program zaměřený na krátkodobé zahraniční stáže studentů z různých oborů, 

vyučovaný v anglickém jazyce. Tento program je termínově přizpůsoben studiu na vysokých 

školách v USA. V posledních několika letech byly zpřísněny požadavky na prospěch 
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přijímaných studentů (min. úroveň GPA 3,0), což velmi příznivě ovlivnilo kvalitu celého 

programu. 

Administrativně je program zajišťován pracovníky zahraničního oddělení, a to včetně vízového 

poradenství a dalších aktivit (orientace před příjezdem, dobrovolnictví, kulturní aktivity, výuka 

českého jazyka, asistence v místě ubytování na vysokoškolských kolejích atd.). Akademický 

dozor pak vykonává pětičlenná Rada programu ECES, do jejíž kompetence patří definice 

kurikula, kategorizace kurzů a jejich zařazení do výuky, kontrola náležitostí sylabů, metodické 

vedení pedagogů a zpracování výsledků studentského hodnocení.  

V semestrálním programu studovalo v roce 2015 v 62 programem vypsaných i katedrových 

kurzech celkem 166 studentů, což představuje meziroční nárůst o 28 %. Vedle těchto kurzů 

všichni studenti povinně absolvovali dvoutýdenní intenzivní kurz českého jazyka a kultury v 

celkové dotaci 52 hodin.  

Přijatí studenti studovali v kurzech z 6 oborů: literatury (7 kurzů), umění a kultury (16 kurzů), 

historie (8 kurzů), sociologie a psychologie (18 kurzů), v oblasti ekonomiky a politologie (10 

kurzů) a cizích jazyků (3 kurzy). Každý má hodnotu 3 US nebo 6 ECTS kreditů, dotaci 52 hodin 

a je akreditován domovskými univerzitami studentů. Novou a velmi úspěšnou součástí 

programu je tzv. Reflection Week, ve kterém studenti na seminářích a workshopech hodnotí 

svoji dosavadní zkušenost a učí se, jak ji využívat v praxi. Někteří studenti si také zapsali kurzy 

na jiných fakultách UK, což přispívá k rozmanitosti jejich studijních programů.  

Ve speciálním letním programu v délce 32 dnů studovalo celkem 69 studentů v 11 programem 

vypsaných kurzech. Tato krátkodobá forma studia nadále potvrzuje svoji zvyšující se atraktivitu 

pro zahraniční studenty vzhledem k menší časové i finanční náročnosti.  

Vedle primární spolupráce s univerzitami z USA v rámci programu pokračuje rovněž 

spolupráce s National University of Singapore a v roce 2015 se objevily i nabídky spolupráce 

od nových partnerů z asijského regionu. Ve spolupráci s Radou programu byl představen pro 

letní školu 2016 nový navazující dvoutýdenní kurz zaměřený na výzkum a zakončený veřejnou 

prezentací.  
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9.2 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; patří mezi její stěžejní zahraniční aktivity. Během návštěvy zástupce 

zahraničního oddělení v Miami byl vznesen požadavek od tamní univerzity otevřít také 

podzimní termín tohoto programu a do konce roku 2015 byl připraven pilotní projekt pro rok 

2016 s předpokládaným počtem 10 účastníků. Jedná se o dlouhodobě velmi úspěšný projekt 

přímé komerční zahraniční spolupráce. 

 

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

Jedná se o spolupráci jedné z nejstarších vzdělávacích institucí v USA a FF UK, spočívající ve 

výuce akreditovaných kurzů a reciproční nabídce studia pro studenty obou institucí 

v semestrálních kurzech. V roce 2015 studovalo na FF UK celkem 436 studentů. Akademický 

dozor programu velmi kvalitně zajišťuje od ledna pověřený pracovník z řad pedagogů FF UK. 

 

9.4. Czech Studies – Česká studia (CS) 

Od roku 1992 program Česká studia nabízí výuku českého jazyka pro cizince, především jako 

přípravný jazykový kurz pro jednooborové bakalářské prezenční studium oboru čeština pro 

cizince. Program tak byl tradičně využíván zahraničními studenty slavistiky a příbuzných oborů 

a zájemci o český jazyk a kulturu. V posledních letech se rozšířilo zaměření i na jiné obory a 

absolventi znalosti uplatňují také v praxi. Podmínkou přijetí ke studiu je složení maturitní 

zkoušky a základní znalost instruktážního jazyka. Program akademického roku zahrnuje dva 

čtyřměsíční moduly, které se skládají z jazykových kurzů, přednášek, seminářů a dalších aktivit, 

které studentům pomáhají zvládnout český jazyk a orientovat se v místní kultuře, literatuře a 

historii. Program je administrován zahraničním oddělením a po akademické stránce 

garantován Ústavem bohemistických studií (ÚBS).  
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V roce 2015 absolvovalo kurz 72 studentů z celkem 17 zemí (Austrálie, Ázerbájdžán, Čína, 

Egypt, Mexiko, Írán, Japonsko, Kazachstán, Korea, Kostarika, Maďarsko, Mongolsko, Rusko, 

Švédsko, Ukrajina, USA a Vietnam). Výuka probíhala ve 3, resp. 4 skupinách dle pokročilosti 

studentů, což umožnilo jednotlivým účastníkům individuální tempo studia. 

Došlo ke stabilizaci rozpočtu programu, byla zprovozněna nová webová stránka, s pozitivním 

ohlasem byly zařazeny nové aktivity: tandemy s českými studenty, zkušební testování 

dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností, přednášky o českých vysokých školách 

apod. Administrativa programu rovněž pomáhala zajišťovat pro studenty podklady pro 

podávání žádostí o vízum a úzce tak spolupracovala s Odborem azylové a migrační politiky MV 

ČR.  

 

9.5 Krátkodobé programy a letní školy organizované zahraničním oddělením 

Na základě uzavřených smluv byly v rámci mezinárodních programů zajišťovány zahraničním 

oddělením (ZO) následující letní školy: 

a) Simon Fraser University, Vancouver, Kanada – ZO plně zajišťuje organizaci a výuku v rámci 

výběrového letního studijního programu zaměřeného na středoevropská studia. Celkem 14 

účastníků studovalo v 5 kurzech (dějiny umění a architektury, filmu, středoevropské dějiny, 

politologie, historie a tvorba krajiny) 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 34 studentů ve studijním 

programu zaměřeném na českou a středoevropskou literaturu. Letní školu vede pedagog ze 

zahraniční univerzity, výuku dalších 5 kurzů zajišťuje FF UK.  

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 jak pro vyučující, tak pro FF UK.  
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9.6 Další krátkodobé programy a letní školy organizované v rámci FF UK 

a) Letní škola slovanských studií (LŠSS) – 59. běh (24. 7. – 21. 8. 2015), organizována Ústavem 

bohemistických studií (ÚBS). Účastnilo se 139 frekventantů z 36 zemí (83 stipendistů MŠMT 

ČR, 13 stipendistů RUK, 2 hosté FF UK, 41 samoplátců), 114 interních a 25 externích účastníků. 

Výuka probíhala podle tradičního schématu 33 přednášek ve třech cyklech, přednesených 

předními odborníky, např. J. Royt, V. Dvořáková, S. Štěch, P. Janoušek, J. Kraus aj. Profilové 

přednášky se věnovaly 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, 400. výročí přijetí zákona O 

zachování starožitného jazyka českého a vzdělání jeho, 125. výročí založení Akademie věd v 

českých zemích a vybraným osobnostem (J. Voskovec – J. Werich aj.). V rámci školy byl 

organizován rovněž bohatý doprovodný kulturní program, výlety, přijetí části účastníků na 

zámku v Lužanech na pozvání představitelů nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových“ (účast mj. i spisovatelky Lenky Procházkové, prorektora UK prof. A. Gerlocha aj.) 

b) Letní škola Vzdělávací nadace Jana Husa „Le Rêve“ – Štěkeň (červenec 2015), organizováno 

za spolupráce Ústavu románských studií FF UK (ÚRS) spolu s FHS UK. Účastnilo se kolem 30 

účastníků z osmi zemí (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Francie, Belgie, Švýcarsko, 

Argentina). 

c) Summer Seminar – Letní škola informační vědy pro americké studenty informační vědy (17.–

30. 5. 2015), pořádá každoročně pro americké studenty informační vědy Ústav informačních 

studií a knihovnictví (ÚISK) spolu se sdružením Infoscience a School of Information and Library 

Science, University of North Carolina (SILS UNC), Chapel Hill (USA).  Pro studenty jsou pořádány 

odborné přednášky, exkurze a workshopy. 

d) Letní kurz: International Social Work, Social Work in Criminal Justice Settings, Human Rights 

Violations, Genocide in 20th Century Europe (7. 7. – 6. 8. 2015), program je organizován ve 

spolupráci Katedry sociální práce FF UK (PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.) a Florida State 

University, USA (Neil Abel Ph.D., LCSW). Jedná se o společné letní volitelné kurzy pro studenty 

obou univerzit z oblasti mezinárodní sociální práce, sociální práce v trestní justici a lidských 

práv. 

e) 16. běh letního kurzu pro studenty Technologického institutu v Monterrey (7. 6. – 4. 7.), kurz, 

který je součástí povinně volitelného curricula školy, je připravován Střediskem ibero-
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amerických studií na základě meziuniverzitní dohody mezi Technologickým institutem (TEC) a 

Univerzitou Karlovou v Praze. V přednáškách ve Šporkově paláci a při mimopražských 

exkurzích (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích, Kutná Hora) se účastníci seznamují s českou 

historií a kulturou v kontextu střední Evropy a vztahů s hispánským světem. Kurzu se zúčastnilo 

25 studentů TECu. Tato pravidelná akce je součástí širší spolupráce UK s TEC Monterrey, v 

jejímž rámci odjíždějí studenti FF UK pravidelně k semestrálním pobytům v různých kempech 

TECu v Mexiku, což byla i praxe roku 2015. 

f) Zimní škola abstraktní analýzy (Winter School in Abstract Analysis, Section Set Theory & 

Topology), (31. 1. – 7. 2. 2015), pořádala Katedra logiky Filozofické fakulty UK společně 

s Vratislavskou univerzitou, Univerzitou P. J. Šafárika v Košicích, A. Rényi institute of 

Mathematics maďarské akademie věd, Matematickým ústavem AV ČR a Českou 

matematickou společností.  Jedná se o tradiční mezinárodní matematickou konferenci (první 

setkání zorganizoval v roce 1973 významný český matematik Z. Frolík) tematicky zaměřenou 

na teorii množin, topologii a analýzu, resp. jejich vzájemné interakce. Konference se zúčastnilo 

celkem 75 účastníků z různých zemí. Konference probíhala za finanční podpory Visegrádského 

fondu. 

g) Letní škola lingvistiky (Summer School of Linguistics) (15.–22. 8. 2015), organizovaly za FF 

UK Ústav českého jazyka a teorie komunikace (Mgr. Jan Chromý, Ph.D.) a Katedra 

středoevropských studií (Mgr. Jiří Januška). Cílem letní školy je vytvořit pro mladé lingvisty a 

badatele zabývající se spřízněnými obory příležitost seznámit se s nejnovějšími a ve světě 

aktuálními proudy lingvistického bádání a vytvořit si povědomí o širším spektru lingvistických 

přístupů. Škola probíhá formou přednášek a workshopů, většinou ve formátu šesti bloků na 

den. V roce 2015 se uskutečnil již 9. ročník, vystoupili zde mimo jiné badatelé z University of 

Groningen, Uppsala University, Adam Mickiewicz University Poznaň, Ghent University, 

Université Lyon 2, Universität Hamburg a Aix-Marseille Université. Škola je určena českým i 

zahraničním zájemcům. 

h) HERMES 2015: Author, Authorship, and Authority in the Age of Cultural Studies and New 

Media (14.–18. 6. 2015), organizoval Ústav anglofonních literatur a kultur (prof. Martin 

Procházka, dr. Mirka Horová). Jedná se o konferenci a letní školu významných evropských a 

amerických doktorských programů sdružených v konsorciu HERMES pro literární a kulturní 
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studia (HERMES Consortium of Literary and Cultural Studies), jehož členy je vedle FF UK řada 

významných univerzit. V rámci konference s tématem „Autor, autorství a autorita ve věku 

kulturních studií a nových médií“ (Author, Authorship and Authority in the Age of Cultural 

Studies and the New Media) vystoupilo s referáty 21 doktorandů ze všech partnerských 

univerzit konsorcia. Hlavní přednášky proslovili odborníci z Groningen a Montpellier. Probíhá 

příprava kolektivní monografie, která vyjde v roce 2017 v University College London Press. 

Úspěch zaznamenaly nicméně i příspěvky českých doktorandů (Josef Šebek, Olga Peková, 

Petra Poncarová), jejichž úroveň byla zcela srovnatelná s vystoupením doktorandů z 

partnerských univerzit. 

i) Attilio Andreini (Ca´Foscari, Benátky): New Perspectives from Ancient Tombs: Seminar on 

Early Chinese Palaeography and Manuscript Culture (21.–25. 4. 2015), seminář byl 

organizován ve spolupráci Mezinárodního sinologického centra a Ústavu Dálného východu. 

Konal se v rámci pravidelných intenzivních kurzů zahraničních profesorů zaměřených na 

doktorandy a mladé akademické pracovníky s cílem seznámit je s novými trendy v oboru 

sinologie. Vedle českých studentů se jako tradičně zúčastnilo také 6 postgraduálních studentů 

a mladých akademických pracovníků ze střední a východní Evropy (Litva, Rusko, Chorvatsko), 

kteří získali podporu Centra. 

j) 4th International Summer School Prague – Szczecin 2015: Jews in East Central Europe: 

History and Commemoration (Praha – Warszawa – Szczecin, 13.–27. 9. 2015), letní škola je 

společně organizována Univerzitou Karlovou v Praze (FF UK, Ústav hospodářských a sociálních 

dějin FF UK, Dr. Torsten Lorenz) a Univerzitou Štětín za podpory programu „Go East“ německé 

DAAD (German Academic Exchange Service) a Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

10. Zahraniční dary  

V uplynulém roce rovněž úspěšně pokračovala spolupráce s Anglo-Czech Educational Fund. 

Cílem nadace, založené Arnoštem Kramerem, je prostřednictvím stipendia podporovat 

několikaměsíční 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 v Praze a nejlepšími britskými 
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univerzitami. V roce 2015 příspěvek na pobyt získalo 8 uchazečů: Mgr. Karolina Stegurová 

(University College London), Mgr. Martin Vraný (University of Edinburgh), Mgr. Jakub Jehlička 

(University of Sheffield), Mgr. Martin Štefek (University of Oxford), Mgr. Milan Soutor 

(University of Glasgow), Mgr. Daniela Šterbáková (University of Oxford), Mgr. Michal Beníšek 

(University of Manchester), Lenka Panušková, Ph.D. (University of Kent). Celkem bylo 

rozděleno £ 64 000. 

 

11. Pobyty zahraničních akademických pracovníků na FF UK v roce 2015  

11.1 Lektoráty 

K posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolupráce jednotlivých pracovišť FF UK 

s významnými zahraničními odborníky přispělo v roce 2015 pokračování podpory zahraničních 

pedagogů, a to částečným uhrazením nákladů na dlouhodobé pobyty zahraničních lektorů 

působících na FF UK (celkem na fakultě působí v současné době okolo 30 smluvních 

zahraničních lektorů). Všechny aktivity probíhaly v součinnosti se základními součástmi, které 

díky projektu mohly navázat novou spolupráci či rozvíjet spolupráci stávající. Tímto způsobem 

bylo podpořeno působení lektorů z celé řady zemí – Francie, Belgie, Dánsko, Švédsko, Norsko, 

Rakousko, Brazílie, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Polsko, Bulharsko, Čína a Finsko. 

 

11.2 Hostující profesoři 

V roce 2015 byl na návrh FF UK rektorátem oficiálně udělen čestný titul „hostující profesor 

Univerzity Karlovy“ (Visiting Professor) šesti níže uvedeným významným zahraničním 

akademickým pracovníkům, se kterými má FF UK navázány úzké kontakty a spolupráci:  

- prof. Dr. Trinidad Barrera López (Universidad de Sevilla, Španělsko), 

- prof. Miren Lacassagne (Université de Reims Champagne-Ardenne, Francie), 

- prof. Gema Areta Marigó (Universidad de Sevilla, Španělsko), 

- prof. Boris Norman, DrSc. (Běloruská státní univerzita, Minsk), 
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- doc. Sergej Sergejevič Skorvid (Ruská státní humanitní univerzita v Moskvě, Rusko), 

- prof. Christopher Cowley (University College Dublin, School of Philosophy, Irsko). 

Někteří z nich v roce 2015 na FF UK přímo pobývali a působili: 

- prof. Miren Lacassagne – desetidenní přednáškové turné v březnu 2015 na téma „Pojem 

autorství ve středověké francouzské literatuře“, 

- prof. Gema Areta Marigó – v rámci jejího pobytu v Praze v říjnu 2015 jí byl veřejně předán 

certifikát hostujícího profesora, 

- doc. Sergej Sergejevič Skorvid – příspěvek na konferenci „Jan Zábrana – básník, překladatel, 

čtenář“, která proběhla na FF UK v termínu 6.–7. 11. 2015. 

 

11.3 Působení zahraničních výzkumníků v rámci fondu post-doc 

FF UK se v roce 2015 zapojila do 8. výzvy týkající se podpory pobytů zahraničních výzkumníků 

na Univerzitě Karlově v Praze z rektorátního fondu post-doc. Tento fond byl vytvořen v roce 

2010. Na bázi spolufinancování ze strany rektorátu umožňuje získávat kvalitní zahraniční 

výzkumníky k dlouhodobým pobytům na fakultách UK. Za FF UK se zapojil Český egyptologický 

ústav (ČEgÚ), jehož žádost rektorát odsouhlasil, a umožnil tak působení italského akademika 

Dr. Massimiliana Nuzzola na ČEgÚ v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 (práce na projektu 

slunečních chrámů ve starém Egyptě). 

 

11.4. Sabatikl 

Na základě navázaných kontaktů a spolupráce s jednotlivými katedrami a ústavy fakulty mají 

zahraniční akademici také možnost pobývat na FF UK v rámci svého „tvůrčího volna“ – 

sabatiklu. V roce 2015 zahájil svůj sabatikl například prof. Kaoru Natsuda (Ritsumeikan Asia 

Pacific University). Na Semináři japonských studií Ústavu dálného východu FF UK by měl 

působit v období 20. 9. 2015 až 31. 3. 2016.  
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Kromě výše uvedených konkrétních případů měla FF UK i její katedry a ústavy možnost přivítat 

v roce 2015 celou řadu dalších zahraničních akademiků při mnoha dalších příležitostech – 

mezinárodní konference, přednášky apod.  

 

12. Mimořádné finanční příspěvky poskytnuté na základě podané žádosti 

V roce 2015 zahraniční oddělení poskytlo akademickým pracovníkům FF UK mimořádné 

finanční prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených s jejich výjezdy a pobyty na 

zahraničních institucích. V rámci tohoto mechanismu byly čerpány finanční prostředky ve výši 

okolo 50 000 Kč, které byly použity zejména na úhradu reálného čerpání diet akademiků. 

Příspěvek byl přidělen 7 akademickým pracovníkům ze 7 základních součástí. 

 

13. 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 například spolupráce s Institutem Camões 

(Portugalsko), Institutem Cervantes (Španělsko), s lektorátem katalánštiny zakotveným v 

dohodě mezi Univerzitou Karlovou a vládou Andorry, s Francouzským institutem či Italským 

kulturním institutem. 

Kontakty a spolupráce jsou navázány také s Českými centry při Ministerstvu zahraničních věcí 

ČR a jejich zahraničními zastoupeními.  
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IV. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A GRANTOVÁ ČINNOST 

garant kapitoly: PhDr. Pavel Sitek, Ph.D., proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost  

  

V reakci na klesající institucionální podporu ve prospěch podpory účelové a na snahu vedení 

FF UK o úspěšná zapojování do excelentních grantových schémat typu Horizont 2020 došlo 

v roce 2015 k dalšímu zintenzivnění koncepčního i organizačního úsilí v oblasti rozvoje 

projektového potenciálu fakulty. Mezi základní cíle uvedených aktivit je soustředit a 

podporovat excelentní výzkum, posílit postavení fakulty v národním i mezinárodním kontextu, 

zvýšit finanční zdroje plynoucí z grantové činnosti a zlepšit její materiálně-technické 

podmínky.  

Zásadním obecným předpokladem rozvoje grantové činnosti je zlepšení strukturálních 

podmínek pro úspěšná podávání rozličných typů grantů. Pozornost byla tudíž zaměřena 

jednak na intenzivní přípravu projektů hrazených ze strukturálních fondů Evropské unie, 

jednak na zlepšení funkčnosti grantového oddělení ve vztahu k podpoře projektové agendy. 

Vedle uvedených komplexních aktivit byly dále vytvářeny nástroje pro mobilizaci badatelského 

potenciálu fakulty (v závislosti na grantových příležitostech) a navazování či upevňování 

spolupráce se strategickými partnery. Výraznější výsledky popsaných aktivit jsou očekávány 

v letech 2017–2018. 

Z několika stovek projektů utvářejících dlouhodobou grantovou činnost fakulty je možné 

zmínit například následující.  

 

1. Projekty financované z Evropského sociálního fondu 

V roce 2015 byla ukončena realizace 5 projektů hrazených z ESF. Například v operačním 

programu Praha Adaptabilita byly realizovány 2 projekty. Týkaly se inovace studijních 

programů pregraduálního studia. Inovovány byly obory 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 
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Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2015 byl také úspěšně 

dokončen děkanátní projekt „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum“ hrazený v rámci 

Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (ESF/ERDF). 

 

2. Projekty financované Evropskou komisí  

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. V roce 2015 bylo realizováno 7 projektů (z nichž jeden 

financuje také Evropský parlament).  

 

2.1 Ústav translatologie 

V získávání a realizaci tohoto typu grantů je velmi úspěšný Ústav translatologie, kde v roce 

2015 byly úspěšně ukončeny 2 partnerské projekty realizované z finančních prostředků 

určených na vzdělávání v oblasti konferenčního tlumočení (On-line Resources for Conference 

Interpreter Training ORCIT V a Quality assurance: QA EMCI Consortium). Tyto projekty se 

zaměřovaly 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. Evropskou komisí je 

financován i projekt University v Rennes Optimising translator training through collaborative 

technical translation, do kterého byl Ústav translatologie přizván. Projekt se věnuje výzkumu 

nových výukových metod pro tlumočníky a překladatele. 

 

2.2 Ústav řeckých a latinských studií  

Mezi další granty financované Evropskou komisí patří Erasmus + strategická partnerství v ČR: 

v září 2014 byl v rámci tohoto programu ve velké konkurenci Domem zahraničních služeb 

MŠMT vybrán k finanční podpoře projekt Digital Editing of Medieval Manuscripts. Projekt, 
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který FF UK koordinuje a jehož partnery jsou například Queen Mary University v Londýně nebo 

EHESS v Paříži, se zaměřuje na vědeckou práci cílenou na zpracování středověkých pramenů 

pro on-line zveřejnění odborné veřejnosti. 

 

3. FRVŠ/Institucionální plán 

Důležitým podpůrným mechanismem pro projekty vědy a výzkumu byly v minulých letech 

projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). Tento fond zanikl a byl nahrazen tzv. 

Institucionálním plánem, z něhož bylo podpořeno 40 „postdoků“ v celkové částce 8 800 000 

Kč.  

FF UK realizovala v roce 2015 v rámci této vnitřní soutěže 72 projektů v celkové výši 3 000 000 

Kč. Projekty byly zaměřeny na inovaci výuky stávajících a vznik nových studijních předmětů 

jednotlivých oborů.  

 

4. Specifický vysokoškolský výzkum 

Univerzita Karlova v Praze podpořila na filozofické fakultě 7 projektů specifického výzkumu 

probíhajícího od ledna do prosince 2015. Jednalo se o následující projekty:  

- Podpora vědeckého výzkumu studentů doktorandů v oblasti obecné lingvistiky, 

srovnávací jazykovědy a fonetiky (řešitelka doc. Mirjam Friedová, Ph.D.), 

- Proměny koncepce filozofického vnímání (řešitel doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.), 

- Mezilidská komunikace v interdisciplinární perspektivě (řešitelka Mgr. Eva Lehečková, 

Ph.D.),  

- Kulturní dějiny Evropy (řešitel Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.),  

- Kulturní diverzita v 21. století (řešitelka doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.), 

- Komunikace v moderní společnosti (řešitel Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.).  
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Tyto projekty významnou měrou napomohly většímu zapojení studentů do vědecké činnosti 

fakulty, která se odráží i v publikační činnosti přepočtené na RIV.  

 

5. Grantová agentura UK a Vnitřní grantová soutěž FF UK 

V roce 2015 bylo na FF UK realizováno celkem 86 projektů podpořených Grantovou agenturou 

Univerzity Karlovy (GA UK). Na FF UK byla vyhlášena rovněž interní soutěž studentských 

projektů, tzv. vnitřní granty – v roce 2015 jich bylo podpořeno celkem 71 v celkové výši 5 035 

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. 

 

6. Grantová agentura ČR 

Dalšími významnými projekty vědy a výzkumu na FF UK jsou projekty Grantové agentury ČR 

(GA ČR), kterých bylo na fakultě v roce 2015 realizováno 50.  

 

7. Ministerstvo kultury: NAKI 

V roce 2015 byla ukončena realizace 4 projektů financovaných Ministerstvem kultury 

v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI a 1 projekt 

realizovaný v rámci programu Literatura/podpora literárních akcí.  

Vědecko-výzkumná a publikační činnost byla spolufinancována i z dalších zdrojů: soukromých 

a vládních nadací, ministerstev, zahraničních zastupitelstev a podobně. (Podrobný přehled 

projektů řešených na FF UK v roce 2015 je uveden v příloze č. 24. Přehled všech projektů a 

poskytovatelů peněz a přehled finanční podpory od jednotlivých poskytovatelů za léta 

2006−2015 je uveden v příloze č. 25.)  
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V. INFRASTRUKTURA 
garant kapitoly: Ing. arch. Simona Dočkalová, vedoucí Referátu investic Správy budov 

 

1. Hospodaření 

V roce 2015 činily celkové výnosy 678 700 875,57 Kč. Na provozní dotace z celku připadlo 533 

980 957,57 Kč, tržby z prodeje služeb činily 72 267 041,14 Kč, ostatní výnosy 66 040 356,13 Kč 

a vnitroorganizační dotace a výnosy 6 412 520,73 Kč. 

Nákladová strana v celkové výši 664 705 013,82 Kč byla z více než 61 % tvořena osobními 

náklady ve výši 408 682 500,35 Kč, spotřeba materiálu a energií se na celkových nákladech 

podílela částkou 32 765 278,73 Kč, náklady na služby činily 71 113 902,66 Kč, ostatní náklady 

a odpisy tvořily v celkovém úhrnu 134 551 215,22 Kč, daně a poplatky 9 308,00 Kč a 

vnitroorganizační náklady 17 582 808,86 Kč.  

Daň z příjmu činila 1 013 151,00 Kč. 

Celková bilance provozního rozpočtu fakulty v roce 2015 je kladná ve výši 12 982 710,75 Kč. 

Podíl jednotlivých složek na celkovém hospodářském výsledku je uveden v příloze č. 26. 

 

2. Realizace projektu „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK“ financovaného 

pod č. CZ.1.05/4.1.00/16.0339 z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Po celý rok 2015 probíhala realizace projektu „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na 

FF UK“ financovaného pod č. CZ.1.05/4.1.00/16.0339 z Operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace.  

V rámci projektu bylo vybudováno zázemí pro výuku neslyšících, které slouží jak vzdělávání, 

tak výzkumné práci studentů. Pořízené vybavení a provedené stavební úpravy zlepšily komfort 

pro studenty a pedagogy z hlediska běžného užívání místností, navíc bylo pro neslyšící a 

nedoslýchavé studenty vytvořeno technicky a dispozičně odpovídající prostředí pro jejich 

výuku a samostatnou tvůrčí a vědeckou činnost. 
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Nově zrekonstruovaný kinosál je vybaven nejmodernější audiovizuální technikou a slouží 

zejména oborům výrazně audiovizuálně orientovaným, jako je filmová věda nebo divadelní 

věda. Kromě toho je využíván i pro konání vědeckých konferencí a workshopů. 

ICT infrastruktura byla rozšířena pořízením stolních počítačů k výuce, samostudiu, výzkumu a 

administraci spojené s fungováním školy. Nové servery umožnily zlepšit provoz sítě a 

nabídnout dostatečnou centrální výpočetní kapacitu pro její provoz. Další komponenty 

pořízené serverové infrastruktury umožnily lepší zálohování a přenos dat v rámci fakultní 

počítačové sítě. Nakoupená infrastruktura pro IP telefonii umožnila nahradit zastaralou a 

dožilou telefonní ústřednu a sjednotit telefonní systém fakulty do jednoho funkčního celku s 

mnoha moderními funkcemi. 

V rámci úspor projektu byla navíc pořízena mobilní počítačová učebna, která umožnila 

nahradit stávající prostorově a dispozičně nevyhovující a pro hendikepované studenty obtížně 

dostupnou učebnu na hlavní budově FF UK. Realizovat multimediálně zaměřenou výuku 

umožnilo 10 nových notebooků pro akademické pracovníky, které byly rovněž pořízeny z 

úspor projektu. 

 

2.1. Zázemí pro výuku neslyšících 

V prostorách využívaných Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK v 1. a 4. patře hlavní 

budovy proběhla částečná úprava dispozice místností. V učebnách byla zajištěna možnost 

kvalitní audio-video prezentace a vybavení další specializovanou technikou pro potřeby výuky 

tlumočení do znakové řeči. Byly opraveny povrchy a provedeny nové malby, v části výukových 

prostor byly provedeny akustické podhledy a zateplení stropu pod nevytápěnou půdou. Byly 

modernizovány elektroinstalace, provedeny nové rozvody světelných a zásuvkových 
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silnoproudých instalací a strukturované kabeláže, zabezpečen bude dostatečný počet 

přípojných míst.  

Učebny jsou vybaveny projekční plochou – promítacím plátnem, resp. interaktivní tabulí, 

dataprojektorem, reproduktory a dalšími prvky. Byla zřízena tlumočnická laboratoř vybavená 

pevnými stolky se zástěnami a technikou (PC, dva monitory, kamera, mikrofon, sluchátka, 

osvětlení) umožňující nácvik a nahrávání tlumočení znakového jazyka a další zpracování 

uložených materiálů. Vznikl ateliér, který bude sloužit k natáčení tlumočení a je vybaven 

odpovídající technikou (kamery, fotoaparáty, stativy, čtecí zařízení).  

 

2.2. Modernizace kinosálu 

Stávající kinosál ve 4. patře hlavní budovy byl rozšířen o prostor vedlejší kanceláře, byla 

zvýšena elevace hlediště. Sál je opatřen akustickými obklady a podhledy, okna kryta 

plnohodnotnými zastiňovacími roletami. Osvětlení sálu je řízeno elektronickým systémem.  

Pro využití sálu formou kina slouží předsazené plátno s reprosoustavou za propustným 

plátnem, doplněna je pohyblivá opona v ploše celé čelní stěny sálu. Pro přednášky bylo 

realizováno kromě projekce z různých digitálních a analogových médií (CD, DVD, Blu-ray, VHS, 

gramofon, magnetofon) také zabudované prezentační zařízení typu vizualizér, pro konference 

soustava bezdrátových mikrofonů a snímání IP kamerami, včetně překladatelského pultu v 

promítárně, mobilní doplňkové stoly a židle. Pro využití sálu formou divadla je k dispozici 

divadelní osvětlení, které lze dostupně a variabilně nastavovat ze standardních konzolových 

tyčí na bocích sálu. Pult řečníka je objemově minimalizován, aby prostor v čele sálu byl co 

největší. Technické řešení souboru vybavení zahrnuje filmovou projekční techniku, digitální 

projekční techniku, elektroakustický řetězec, prezentační techniku, scénické osvětlení a 

divadelní techniku. Všechny podsoubory jsou vzájemně provázány integrovaným řídicím 

systémem.  
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3. Prostorová situace fakulty, investiční a rekonstrukční akce 

3.1 Změny v celkovém prostorovém zázemí fakulty 

V průběhu roku 2014 nové vedení Univerzity Karlovy řešilo využití některých objektů ve správě 

rektorátu a ve správě Kolejí a menz UK a připravilo plán řady dislokačních změn. V této 

souvislosti byly nabídnuty Filozofické fakultě UK prostory v objektu kolejí ve Voršilské ulici, kde 

by fakulta měla získat cca 720 m2 užitných prostor především pro výukové účely. V průběhu 

roku 2015 probíhala ze strany RUK předprojektová a projektová příprava celkové rekonstrukce 

objektu. Vlastní realizace stavebních akcí se předpokládá od druhé půle roku 2016 do podzimu 

2017 se zahájením užívání od prosince 2017. Vzhledem k měnícímu se celkovému 

prostorovému kontextu fakulty se nyní počítá s využitím těchto prostor především jako zázemí 

pro excelentní výzkum v rámci projektu plánovaného do OP VVV. 

V roce 2015 probíhala ve spolupráci mezi SBZ UK a jednotlivými fakultami a součástmi 

univerzity příprava generální rekonstrukce objektu v Celetné 13. Samotná realizace se 

předpokládá od léta 2017 do konce roku 2018. 

 

3.2 Akce investičního i neinvestičního charakteru financované především z FRM 

V průběhu roku 2015 probíhaly investiční akce značného rozsahu v rámci OP VaVpI a z důvodu 

zachování provozu hlavní budovy se další větší investiční akce z vlastních prostředků ani 

neplánovaly. Průběžně byla realizována řada drobnějších akcí reagujících na dílčí požadavky 

základních součástí, po pěti letech provozu byly provedeny částečné stavební opravy 

v dětském koutku a koncem roku byla ze zbylých prostředků připravena a zahájena 

rekonstrukce WC v přízemí hlavní budovy.  

Během podzimu byla také zpracována ideová studie rekonstrukce vstupních prostor hlavní 

budovy, která se zabývá dlouhodobými problémy „reprezentativního“ vstupu do fakulty. 

Studie se stala podkladem pro navazující projektovou dokumentaci s předpokladem realizace 

v létě 2017. 
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V minulých letech byly připravené a podané investiční záměry v rámci programu 133 21, jehož 

ukončení bylo původně plánované v roce 2016. Během roku 2015 bylo schváleno prodloužení 

tohoto programu do roku 2019 a v návaznosti na to byly dosud podané investiční záměry 

přepracovány v rámci nového harmonogramu a v listopadu 2015 byly tři dále uvedené 

investiční záměry zaregistrovány. 

- UK – FF, Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové 

práce (s ukončením v roce 2019), 

- UK – FF – hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa (zahrnující realizaci rozloženou do 

dvou let – 2016 a 2017 – pěti dříve připravených projektů týkajících se zejména 

infrastruktury hlavní budovy: výměny páteřních silnoproudých a slaboproudých tras, 

rekonstrukce LVT a přilehlých prostor, dokončení klimatizace jižního křídla budovy a 

výměny jednoho z předních výtahů), 

- UK – FF – hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – II. etapa (zahrnující projektovou přípravu 

v roce 2016 a vlastní realizaci kompletní opravy střech a fasád včetně oken hlavní budovy 

rozloženou do více etap s dokončením v roce 2019). 

Ihned po registraci byly u všech záměrů zahájeny přípravné práce v souladu s nastavenými 

harmonogramy plnění. V objektech v Opletalově ulici bylo do konce roku dokončeno 

geodetické zaměření a zahájena příprava architektonické soutěže včetně výběrového řízení na 

administrátora. Pro investiční záměr hlavní budovy byla zahájena příprava výběrových řízení 

na projektanta, resp. na dodavatele stavby. 

Souběžně byla s RUK dohodnuta v rámci programu 133 21 alokace dalších financí pro FF UK a 

v návaznosti na to zahájena příprava dalších investičních záměrů: 

- UK – FF – hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – III. etapa (zahrnuje projektovou přípravu 

a vlastní rekonstrukci všech vnitřních dosud nerekonstruovaných prostor a jejich 

vybavení; z důvodu časové náročnosti, kvůli které by se nevešly do nastavených pravidel 

programu, nezahrnuje rekonstrukci velkých poslucháren a auly), 

- UK – FF – hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa (modernizace kotelny, 

vzduchotechniky a systému MaR), 
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- UK – FF – rekonstrukce Sweerts-Sporckova paláce – I. etapa (rekonstrukce obvodového a 

střešního pláště budovy), 

- UK – FF – rekonstrukce Sweerts-Sporckova paláce – II. etapa (sanace suterénních prostor 

budovy), 

- UK – FF – rekonstrukce Sweerts-Sporckova paláce – III. etapa (úprava podkrovního 

prostoru) – tento záměr byl koncem roku vypuštěn a zařazen do přípravy projektů v rámci 

OP VVV – viz dále. 

 

V průběhu roku 2015, stejně jako v předcházejících letech, proběhla řada údržbových či 

drobných rekonstrukčních prací malého rozsahu, odstraňování závad, výměn a repasí 

mobiliáře, výmaleb, výměn podlahových krytin a žaluzií, sanitárního vybavení apod., které 

byly realizovány buď na základě požadavků kateder a ústavů, případně oddělení děkanátu, 

nebo na základě inspekce a posouzení potřebnosti realizace ze strany Správy budov FF UK. 

Většina těchto aktivit proběhla v průběhu prázdninových měsíců a mimo běžný provoz fakulty 

dle možností rozpočtu FF UK. Tato standardní činnost bude probíhat i v následujících letech.  

 

4. Příprava na infrastrukturní výzvy v rámci OP VVV 

Během léta 2015 byl připraven celkový výhled pro přípravu infrastrukturních projektů do OP 

VVV, který zmapoval potřeby a možnosti v jednotlivých oblastech (výzkum, pregraduální 

studium, doktorské studium). Na podzim 2015 byly připraveny infrastrukturní části tří 

projektových žádostí podávaných do výzvy na podporu excelentních výzkumných týmů: 

„Středověká sousedství“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000344, „Politická moc a náboženská 

autorita ve starém Egyptě“ CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000345 a „Přirozenost a normativita“ 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000341. 
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VI. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A ZDROJE 

garant kapitoly: Mgr. Ondřej Tichý, 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 47 serverů, z čehož 26 je na 

platformě Linux a 21 na platformě Microsoft. Oproti roku 2014 se jedná o nárůst o 11 serverů.  

LVT spravuje také aktivní síťové prvky – routery a switche – v celkovém počtu 52 ks a přípojné 

body pro bezdrátovou počítačovou síť – 37 ks. V rámci smlouvy s externím dodavatelem 

zajišťuje také 14 velkých síťových tiskáren pro tisk a kopírování sloužících potřebám studentů 

a zaměstnanců, 14 menších tiskáren pro základní součásti s integrovaným účtovacím 

systémem. Nezávisle je spravováno taktéž 83 menších sdílených tiskáren na odděleních 

děkanátu a 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 LVT na starosti také software. Na základní úrovni se jedná o serverový 

software zabezpečující služby sdílení souborů, tiskové služby v rámci základních součástí, 

infrastrukturu pro systém SafeQ pro tisk a kopírování studenty, který je spravován externím 

dodavatelem, a tiskový systém MyQ. Dále oddělení udržuje řadu webových služeb a spravuje 

webové stránky fakulty, fakultní intranet integrovaný do cloudové infrastruktury Office 365, 

systémy pro synchronizaci účtů uživatelů do cloudu (DirSync, MSOL-IT) a poskytuje podporu 

pro provoz webových stránek základních součástí, výzkumných a studentských projektů.  

Laboratoř výpočetní techniky zajišťuje rovněž emailové služby – spravuje více než tisíc 

mailových schránek a provozuje služby elektronických emailových konferencí a skupin. 

Současně oddělení zajišťuje správu databázových systémů Oracle, MS SQL a MySQL, systému 

pro správu elektronických vstupních karet Aktion, kamerového systému Ateas, vyvolávacího 

software Call 250, aktualizačního systému WSUS, geoinformačního systému ArcGIS, právního 

systému ASPI, spravuje zálohovací systém HP DataProtect, dohledový systém Nagios, 

antivirové systémy (AVG, Symantec), evidenční software Caesar a má na starosti údržbu 

infrastruktury ekonomického systému IFIS a na něj napojeného fakultního e-shopu. 
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Zabezpečuje také provoz licenčních serverů pro software provozovaný na základních 

součástech (např. SPSS). S fakultními knihovnami spolupracuje na podpoře knihovních 

informačních systémů a zajišťuje infrastrukturu pro software pro evaluaci výuky spravovaný 

studijním oddělením.  

S Ústavem výpočetní techniky (UVT) 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 (SIS), Centrální autentizační službu (CAS), systém pro správu budov 

IS EFA, ale také o mnoho dalších aplikačních systémů pro řadu celouniverzitních agend.  

Laboratoř výpočetní techniky se stará také 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. 

 

1. Řešené projekty 

1.1 Zlepšení vybavenosti výpočetní technikou  

V roce 2015 na FF UK 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 2013 a dalším základním 

aplikačním vybavením. V rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

(OP VaVpI) bylo připraveno a úspěšně realizováno výběrové řízení na nákup 325 sestav PC, 

které byly následně nainstalovány na základní součásti fakulty, kde nahradily zastaralá 

zařízení. Na základě stejného projektu bylo také úspěšně realizováno výběrové řízení na 

mobilní počítačovou učebnu a notebooky pro akademiky. Mobilní počítačová učebna byla 

připravena k provozu od letního semestru 2015/16 a umožní výuku za použití výpočetní 

techniky ve stávajících výukových prostorách hlavní budovy FF UK. 
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1.2 Inovace serverové infrastruktury 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) umožnil rovněž přípravu a úspěšnou 

realizaci výběrového řízení na novou serverovou infrastrukturu FF UK. V rámci tohoto projektu 

byl pořízen nový blade serverový systém, vybavený integrovaným redundantním fiber channel 

switchem, 10Gb ethernetnovým switchem a celkem 8 blade servery osazenými každý 2 CPU a 

128 GB RAM. Jako datové úložiště bylo pořízeno diskové pole s fiber channel a 10Gb ethernet 

připojením, osazené moderními SSD disky, redundantními řadiči v režimu active-active, 

celkovou kapacitou 31 TB, podporující RAID 5,6,10, subLUN tiering a další pokročilé funkce. 

Pro zálohování byla pořízena nová pásková zálohovací knihovna se 48 sloty podporující 

standard LTO6 s fiber channel konektivitou a kapacitou 120 TB bez komprese. Na tomto 

hardware byla implementována virtualizační infrastruktura VMware s High Availability, 

automatickou detekcí závad s restartem serveru na jiném hostu a dalšími pokročilými 

funkcemi. Veškerý tento hardware a software byl nainstalován a uveden do provozu. Byla 

zahájena postupná migrace virtuálních serverů ze staré virtualizační infrastruktury na nově 

pořízenou.  

 

1.3 Inovace síťové infrastruktury 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) dále umožnil přípravu a úspěšnou 

realizaci výběrového řízení na novou síťovou infrastrukturu FF UK. V rámci tohoto projektu 

byly pořízeny dva vysoce výkonné páteřní L3 routery s podporou IPv4 a IPv6 v hardware 

(včetně ACL a standardní služeb), propustností přepínacího subsystému 800 Gb/s a 32 SFP+ 

porty.  

Dále bylo pořízeno 30 přístupových L2 switchů s podporou IPv4 a IPv6, 48 porty 1Gb s 2 SFP+ 

porty 10Gb, propustností přepínacího subsystému 216 Gb/s a podporou PoE. Bylo také 

pořízeno 18 menších přístupových L2 switchů s podporou IPv4 a IPv6, 8 porty 100Mb s 2 porty 

1Gb, propustností přepínacího subsystému 5,6 Gb/s a podporou PoE. 
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1.4 Přechod na IP telefonii 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) umožnil také přípravu a úspěšnou 

realizaci výběrového řízení na řešení telefonního systému FF UK na bázi IP telefonie. V rámci 

tohoto projektu byla pořízena IP telefonní ústředna v redundantní konfiguraci a nové IP 

telefonní přístroje, kterými byly nahrazeny zastaralé analogové telefony, používané na FF UK.  

Nová telefonní ústředna byla instalována v průběhu roku 2015 a zprovozněna na konci tohoto 

roku, včetně zprovoznění nových telefonních přístrojů. Telefonní ústředna podporuje řadu 

pokročilých funkcí – podporu dvou linek na jednom koncovém přístroji, funkci druhé volání, 

parkování hovorů, skupinové vyzvánění s několika režimy, zpětné volání, několik typů 

přesměrování, převzetí hovoru směrovaného na jiné číslo, funkci nerušit a nastavení 

oprávnění k volání na čísla mimo FF UK. V roce 2016 bude probíhat instalace, konfigurace a 

zprovozňování dalších pokročilých funkcí, které nová telefonní ústředna umožňuje realizovat. 

 

1.5 Rozvoj webu a intranetu, nové webové šablony a aplikace 

V rámci další fáze projektu inovace webových prezentací fakulty pokračovala v roce 2015 

práce na nových šablonách webu základních součástí, šabloně webu konference a šabloně 

webu pro časopisy vydávané fakultou. První weby založené na nových šablonách byly 

spuštěny, přechod dalších je plánován na rok 2016. 

Na intranetu byla zahájena příprava oddílu pro podporu práce oborových rad. Byla také 

vyvinuta aplikace SptHelper pro podporu snadného přístupu a správy intranetových knihoven 

obsahujících velké množství souborů. Pokračoval rovněž vývoj webové aplikace pro podávání, 

zpracování a správu studentských žádostí. 
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VII. 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, Knihovna Ústavu etnologie, Knihovna Celetná, Knihovna Ústavu 

hudební vědy a Knihovna románských studií.  

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 (tedy časopisů, vydavatelských edic, nepravidelně vydávaných 

číslovaných řad studií a nálezových zpráv s archeologickou dokumentací, ročenek apod.) 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 1 114 629 jednotek. Převážnou část evidovaných fondů 

tvoří stále knihy a vázané časopisy, ale značný je i počet kvalifikačních prací (celkem je ve fondu 

více než 30 000 prací s přírůstkem kolem 1 000 ročně) a stále větší podíl fondů tvoří i nová 

média. 
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Knihovny fakulty v roce 2015 doplnily do svých fondů celkem 20 014 evidovaných knihovních 

jednotek. Kromě tradičních způsobů získávání literatury, tj. nákupem, výměnou a dary, se na 

celkovém počtu přírůstků podílely i tzv. staré fondy, tedy publikace, které sice knihovny měly, 

ale nebyly ani evidované, ani knihovnicky zpracované, a proto obtížně použitelné pro čtenáře.  

Počet knihovních jednotek vyřazených z fondu knihoven dosáhl v loňském roce pouze 9 202, 

což je podstatně méně než v posledních letech, ale na vyřazování se podílelo 25 oborových i 

příručních knihoven, což je nejvyšší počet za posledních cca 15 let. V praxi to znamená, že 

knihovny již z velké části obměnily své zastaralé fondy a vyřazují už zejména duplicitní, 

poškozenou a neprofilovou literaturu. Tento postup opět dokládá, že aktualizaci svých fondů 

považují jak oborové, tak příruční knihovny za nedílnou součást promyšlené akvizice.  

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 zakoupeno celkem 

338 domácích a zahraničních titulů časopisů, z toho 17 titulů v tištěné i elektronické verzi a 4 

pouze elektronicky. Z celkového počtu kupovaných titulů bylo 151 zahraničních z 21 

evropských států, z USA, Kanady, Číny a Vietnamu. Nejvíce zahraničních časopisů nakoupila 

fakulta z Německa (38 titulů), Velké Británie (20) a z USA (17).  

Kromě nákupu získala fakulta 129 dalších titulů časopisů, a to formou výměny s univerzitami 

a vědeckými institucemi ze 31 států světa. Kromě Česka (19 titulů) byly nejvíce zastoupeny 

Polsko (17), Německo a Chorvatsko (10), Slovinsko (8) a Itálie (7). Další partneři byli ze 14 

evropských států, Austrálie, USA a Kanady, Turecka, Číny, Japonska a 5 jihoamerických zemí. 

Celková finanční hodnota získaných titulů je 132 796 Kč. Prodejní ceny jsou uvedeny v cca 

polovině titulů (EUR, GPB, USD, SEK, PLN, HRK) a jejich přepočet na Kč podle aktuálních kurzů 

Komerční banky představuje 92 706 Kč. 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 

http://ckis.cuni.cz/
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fotodokumentace ve zprávách vydávaných muzei) apod. Finanční hodnota takto oceněných 

titulů a českých časopisů je 40 090 Kč. 

Ve většině případů (79 časopisů) jsou výměnnými partnery FF UK univerzity, 16 titulů 

vyměňuje fakulta s ústavy zahraničních akademií věd, 4 tituly s muzei historického nebo 

etnografického zaměření a 6 s ústředními nebo specializovanými knihovnami. Zbývajících 24 

titulů připadá na výměnu s různými výzkumnými ústavy pracujícími mimo akademii věd, 

vědeckými společnostmi nebo ústředními a regionálními orgány státní správy.  

  

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 

pomocí Centrální autorizační služby UK.  

V roce 2015 byla spuštěna beta verze dlouho očekávané discovery služby Univerzity Karlovy 

v Praze Ukaž. Vyhledávač informačních zdrojů Ukaž prohledává na jednom místě tištěné 

dokumenty i převážnou většinu elektronických dokumentů. Cesta ke kvalitním studijním 

materiálům se s tímto vyhledávačem výrazně zjednodušila. 

V roce 2015 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). Vybrané celouniverzitně dostupné databáze jsou přístupné i pro 

absolventy a externí registrované uživatele. 

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.  

http://ezdroje.cuni.cz/
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Uživatelé mají možnost online čtení i stahování velkého počtu elektronických knih na externí 

čtecí zařízení formou off-line výpůjčky. Čtečky elektronických knih a tablety si mohou uživatelé 

taktéž v knihovnách vypůjčit. Nově jsou k předpláceným kolekcím dostupné i elektronické 

knihy vydané ve Vydavatelství FF UK a Nakladatelství Karolinum. 

Knihovna FF UK pořádá praktické semináře EIZ, které čtenářům usnadní cestu ke kvalitním 

studijním materiálům pro sepsání seminární, diplomové a disertační práce. 

 

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 863 713 Kč a neperiodická 

literatura (knihy, nová média atd.) za 1 310 182 Kč. Z finančních prostředků fakulty byly 

hrazeny i náklady na nákup databází ve výši 1 080 139 Kč. Na nákup informačních zdrojů tedy 

uvolnila fakulta ze svého rozpočtu celkem 3 254 000 Kč.  

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 3 575 933 Kč.  

Kromě uvedených grantů získala fakulta ze státního rozpočtu i další finanční prostředky, a to 

na posílení tzv. strategických oborů. Část z těchto účelových finančních prostředků ve výši 500 

000 Kč určilo vedení fakulty na posílení informačního zabezpečení těchto oborů. Proto mohla 

Knihovna Jana Palacha a vybrané oborové knihovny doplnit své fondy o 366 zahraničních 

publikací, které knihovnám dosud chyběly ve fondu, a také o 49 českých publikací.  

Kromě uvedených finančních zdrojů nakupovaly knihovny fakulty i z peněz získaných jako 

pokuty z prodlení. Za 133 573 Kč zakoupily knihovny zejména duplikáty studijní literatury, e-

knihy a spolufinancovaly oborové databáze.  

Další prostředky z běžného rozpočtu byly využity pro zajištění ochrany knihovních fondů 

(zejména knihařské vazby časopisů, převazby a opravy knih, čárové kódy, kódy RFID, signaturní 

štítky, etikety a ochranné folie, razítka pro označování knih, zarážky atd.). Vedle knihovních 
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pomůcek byla zakoupena i důležitá zařízení, zejména nová kamera pro potřebu Knihovny 

Šporkova paláce a skenery pro KJP a pro některé oborové knihovny, které se zapojily do 

projektu skenování obálek a obsahů. Dále platilo SVI za pronájem depozitního skladu 

v Jenštejně, za zužitkovanou elektrickou energii na osvětlení a otop v depozitáři v Centru 

doktorandských a manažerských studií (Krystal) a za poštovné meziknihovní výpůjční služby. 

 

5. Služby 

5.1 Výpůjční služby 

V knihovním systému bylo registrováno celkem 13 093 čtenářů, z nichž 8 376 byli studenti 

nebo zaměstnanci filozofické fakulty, 4 717 čtenářů bylo mimofakultních. Celkem se 

realizovalo 103 951 výpůjček, z nichž 88 891 výpůjček připadá na fakultní a 15 060 na 

mimofakultní čtenáře. 

V rámci národní kooperace knihoven bylo Souborným katalogem České republiky přijato 17 

298 bibliografických záznamů. 

 

5.2 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)  

Vedle výpůjček pro vlastní čtenáře slouží fond také uživatelům externích knihoven na území 

České republiky, a to prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (MVS). Stále největší 

objem MVS je realizován formou výpůjček dokumentů z knihoven fakulty (575), menší část, 

převážně články z časopisů, zasláním tištěné kopie (122). Celkem tedy poskytly fakultní 

knihovny 697 dokumentů uživatelům z jiných knihoven, což je více jak dvojnásobek počtu, 

který si pro své interní uživatele vyžádaly samy knihovny (321 požadavků, z toho 249 

výpůjčkou a 72 tištěných kopií). 
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5.3 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 všech ročníků. Toto školení bylo 

zaměřeno na podrobnější seznámení s elektronickými informačními zdroji (EIZ), praktické 

vyhledávání v předplácených i volně dostupných databázích, vědeckých časopisech a e-

knihách, práci s nadstavbovými nástroji EIZ i využití citačního manažeru Citace PRO, který 

usnadňuje citování a vytváření seznamu literatury. Školení EIZ v průběhu roku 2015 proběhla 

ve 26 termínech a zúčastnilo se jich 281 účastníků. 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. 

 

5.4 Projekt Ptejte se knihovny 

V roce 2015 jsme druhým rokem zapojeni do projektu Ptejte se knihovny, jehož koordinátorem 

je Národní knihovna. Cílem služby je poskytnout široké veřejnosti odpovědi na stručné 

konkrétní dotazy v podobě faktografických či bibliografických informací. Služba má nové 

webové rozhraní, které sjednotilo komunikaci všech zapojených knihoven se čtenáři. 

Filozofická fakulta zodpověděla v roce 2015 celkem 62 uživatelských dotazů, z toho největší 

část, 32 dotazů, bylo z oblasti českého jazyka a lingvistiky, 13 dotazů z historie a 9 z filozofie a 

religionistiky. Zodpovídání dotazů zajišťují pracovnice SVI, v řadě případů však ve spolupráci s 

knihovníky z oborových knihoven (filozofie, historie, etnologie atd.). 

 

5.5 Komunitní role Knihovny Jana Palacha 

Knihovna Jana Palacha je místem setkávání a jako taková se podílí na odborných a vzdělávacích 

akcích určených studentům a zaměstnancům fakulty a spolupracuje s fakultními subjekty, 

které se zaměřují na vztahy s veřejností. Spolu s oddělením přijímacího řízení a vnějších vztahů 
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se podílela na programu tradičního lednového Dne otevřených dveří i druhého ročníku 

festivalu Open Square, Otevřené Palachovo náměstí, a březnového Dne vědy FF UK. 

Každoročně se v Knihovně Jana Palacha konají happeningy a akce Studentské rady, v roce 2015 

to byla vzpomínková akce u příležitosti sebeupálení Jana Palacha, fakultní uvítání studentů 

prvních ročníků Lekce Faust a poprvé také část programu kulturně-vědecké akce Týden 

diverzity. Největší návštěvnost měly kulturní akce pořádané ve spolupráci s fakultními 

studentskými spolky: debata ředitelů historických ústavů FF UK konaná ve spolupráci se 

Spolkem studentů historie a představení knihy Theodora W. Adorna Žargon autenticity 

organizované filozofickým studentským spolkem Praxis. Dále knihovna připravila pro studenty 

i veřejnost komponovaný pořad Na dalekou Jávu o pobytu Konstantina Biebla v Indonésii. 

Na jaře v Knihovně Jana Palacha proběhla už druhá Noc s Andersenem, celostátní knihovnická 

akce, při které 20 dětí zaměstnanců fakulty strávilo v knihovně večer s bohatým zábavným 

programem završený nocováním v knihovně. Dále knihovna poskytla prostory pro dvoudenní 

setkání Společnosti pro německý jazyk a Sympózium o polské reportáži Katedry 

středoevropských studií. Knihovna Jana Palacha se napůl roku stala také místem netradiční 

audioinstalace Orchestru BERG v podobě rakví v životní velikosti na propagaci současné vážné 

hudby. I v letošním roce byl zájem o prohlídky Knihovny Jana Palacha z řad odborné veřejnosti, 

v rámci exkurzí se s ní seznámili studenti vyšší odborné školy VOŠIS, knihovníci z regionálního 

výboru Plzeňského kraje organizace SKIP a ve spolupráci s Ústavem informačních studií také 

kolegové ze španělské univerzitní knihovny v Leonu. 

 

5.6 Propagace a prezentace fakultních knihoven 

Jako součást své prezentace a nástroj propagace začala Knihovna FF UK na webových 

stránkách filozofické fakulty uveřejňovat cyklus článků o fakultních knihovnách. Cyklus zahájil 

delší článek o historii i současnosti Knihovny FF UK, její struktuře a zajímavých projektech. V 

dalších dílech cyklu bylo představeno zatím pět dílčích fakultních knihoven a v následujícím 

roce bude cyklus plynule pokračovat. 

Začátek akademického roku se nesl ve znamení Týdne knihoven, největší letošní akce 

pořádané Knihovnou FF UK. Pod heslem „Zažijte knihovnu jinak“ proběhly v knihovnách 
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fakulty lekce jógy, čínského bojového umění, společenských a afrických tanců, workshopy 

zaměřené na arteterapii, hudbu, kaligrafii a poezii ze zemí Dálného východu, ochutnávky kávy, 

korejských čajů či lidových brambor na loupačku a úniková hra „Uprchněte z Historického 

kabinetu“. Na závěr programu proběhla vernisáž výstavy obrazů sdružení amatérských 

výtvarných umělců Bez rámu v Knihovně Jana Palacha, která potrvá až do konce akademického 

roku. 

Na začátek akademického roku knihovna organizovala také týden seznamování se se službami 

a systémem knihoven FF UK zaměřený zejména na studenty prvních ročníků, který byl určen 

jak individuálním zájemcům, tak přizpůsobený na míru katedrám a ústavům fakulty. Ve 

spolupráci s Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy přijala Knihovna FF UK několik zahraničních 

návštěv z Irska, Lotyšska, Polska, Řecka, Slovenska a Turecka v rámci programu Erasmus Staff 

Mobility. Knihovna se i letos připojila k propagaci otevřeného přístupu v rámci celosvětové 

události Open Access Week. 

 

6. Personální zajištění 

Na činnosti knihoven se podílelo 45 pracovníků v zaměstnaneckém poměru (35,8 pracovních 

úvazků), z toho 10 středoškoláků, 1 s vyšším odborným vzděláním a 34 vysokoškoláků. 

Z celkového počtu pracovníků je 25 s knihovnickým vzděláním. 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 2014 podílelo 85 brigádníků z řad 

studentů fakulty, kteří odpracovali celkem 12 382 hodin. 

V průběhu roku byli proškoleni jak noví pracovníci, tak brigádníci z řad studentů FF UK, kteří 

pomáhají zajišťovat činnost KJP i oborových knihoven. Školení pro práci s Aleph absolvovalo 

celkem 35 pracovníků a studentů, z toho modul Katalogizace 10 osob, modul Výpůjční protokol 

25 převážně brigádníků. 

V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pracovníci Knihovny FF UK opět účastnili významných 

knihovnických konferencí (Knihovny současnosti, Bibliotheca Academica), odborných 
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seminářů pořádaných Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK nebo Národní 

knihovnou České republiky, semináře firmy DERS (ke sběru informací o publikační činnosti 

v OBD) a dalších seminářů věnovaných infomačnímu vzdělávání. 

Již několik let si pracovníci SVI a oborových knihoven rozšiřují své znalosti a získávají nové 

zkušenosti při odborných exkurzích do mimopražských knihoven, zejména do těch, které 

poskytují služby v nově postavených budovách. Díky udělení grantu z Norských fondů 

vycestovali dva zaměstnanci na studijní pobyty i do norských knihoven. Obě tyto cesty byly 

pro vedoucí pracovníky Knihovny FF UK výrazně obohacující a inspirativní.  

 

7. Slučování knihovních fondů a významné knihovní celky 

V roce 2015 bylo v Knihovně Jana Palacha dokončeno zpracování knih z přesunutého fondu 

nederlandistiky, nadále probíhalo zpracování objemného fondu rusistiky a také zpracování 

knih v arménštině, které komplikuje zejména nutnost přepisu arménského písma do latinky. 

Pokračovalo zpracování seriálových publikací a retrospektivní zpracování fondu bývalého 

Slovanského semináře. Nadále pokračuje zpracování archivu publikací Vydavatelství FF UK, 

který je každoročně rozšiřován o nově vydané publikace. 

V rámci programu mezinárodní propagace belgické frankofonní literatury obdržela Knihovna 

Jana Palacha další přírůstek knih od společenství Fédération Wallonie-Bruxelles a v souvislosti 

se směřováním Ústavu východoevropských studií získala od Velvyslanectví Gruzie menší 

kolekci knih v gruzínštině. Kromě dalších menších knižních darů získala Knihovna Jana Palacha 

díky osobní snaze doc. Ondřeje Pilného také ojedinělou kolekci keltologických knih z 

pozůstalosti po irském profesorovi Connu R. Ó Cléirighovi. 

Na žádost Ústavu teoretické a komputační lingvistiky byla z dokumentů, které ústav v průběhu 

své existence nashromáždil, vytvořena další oborová knihovna Knihovny FF UK, která 

poskytuje uživatelům standardní výpůjční služby. Podobně na žádost Ústavu 

východoevropských studií byla zahájena jednání o vytvoření příruční knihovny zaměřené na 

rusistiku a ukrajinistiku, která by tak doplnila Příruční knihovnu baltistiky, která už na ústavu 

funguje. 
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Díky mimořádné dotaci MŠMT ČR na podporu malých oborů strategických regionů byly v 

závěru roku 2015 významně rozšířeny fondy příslušných oborových knihoven, a to zejména o 

zahraniční odbornou literaturu. Dotace byla určena jmenovitě pro Katedru jihoslovanských a 

balkanistických studií, Ústav Blízkého východu a Afriky, Ústav Dálného východu, Ústav jižní a 

centrální Asie a Ústav východoevropských studií. 

 

8. Řešené projekty 

Na jaře roku 2015 Knihovna FF UK spustila projekt skenování obálek a obsahů knih. Pravidelně 

tak jsou skenovány obálky a informačně nosné obsahy všech nově nakoupených knih všech 

knihoven FF UK a výběrově i staršího fondu. Obálky i obsahy jsou následně importovány do 

Centrálního katalogu UK (http://ckis.cuni.cz/ ). Díky této službě lze nově nejen zobrazovat 

obsah nalezené knihy ve formátu pdf, ale díky optickému rozpoznávání znaků (OCR) lze na 

základě textu z obsahu i knihy hledat. Prakticky to znamená, že čtenáři nyní mohou hledat 

knihy podle názvu kapitoly, statě apod.  

Retrospektivně obsahy svých knih skenují Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky, Historický 

kabinet, Knihovna Katedry středoevropských studií, Knihovna Jana Palacha, Knihovna Ústavu 

Dálného východu, Knihovna Ústavu dějin umění, Knihovna Šporkova paláce, Knihovna Celetná, 

Knihovna anglistiky a amerikanistiky a Knihovna Ústavu pro archeologii. Celkem takto bylo do 

katalogu během roku 2015 exportováno již přes 2300 obsahů a 2400 obálek. 

 
  

http://ckis.cuni.cz/
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VIII. VNĚJŠÍ VZTAHY 

garant kapitoly: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy  

 

1. Uchazeči o studium  

V rámci rozvoje nadstandardních vztahů se středními školami pokračovala fakulta 

v zavedených aktivitách. Prostřednictvím webu fakulty, facebookového profilu Mířím na FF UK 

a dalších informačních kanálů byli studenti středních škol průběžně informováni o dění na 

fakultě, otevíraných oborech či procesu přijímacího řízení. Filozofická fakulta UK v průběhu 

roku 2015 uskutečnila též několik tradičních vzdělávacích akcí, které podpořily středoškolské 

studenty v dalším prohlubování jejich znalostí a dovedností. 

 

1.1 Informační akce pro uchazeče 

Nabídku studijních oborů pro akademický rok 2015/2016 fakulta prezentovala na tradičním 

Dni otevřených dveří, který se uskutečnil 10. ledna 2015, a pražském veletrhu Gaudeamus 

(27.–28. ledna 2015). Na podzim se uskutečnily prezentace nabídky oborů pro akademický rok 

2016/2017. Zástupci fakulty se poprvé zúčastnili bratislavského veletrhu studia a kariéry 

AKADÉMIA & VAPAC (6.–8. říjen 2015) a jako tradičně též brněnského veletrhu Gaudeamus 

(3.–6. listopadu 2015) a Informačního dne Univerzity Karlovy v Praze (21. listopadu 2015).  

 

1.2 Prezentace oborů pro středoškoláky 

V roce 2015 se začal rozvíjet projekt výjezdů studentů fakulty na střední školy, jehož cílem je 

informovat středoškoláky o studiu a studentském životě na fakultě. Souběžně probíhala i 

prezentace oboru hispanistika na vybraných pražských gymnáziích (říjen–prosinec 2015). 

Přímo na FF UK se uskutečnila prezentace pro slovenské zájemce o obor romistika.  
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1.3 Léto s FF UK 

Léto s FF UK je vzdělávací kurz, který skupině vybraných studentů českých středních škol 

umožnil strávit tři dny na fakultě. Pro účastníky letního kurzu připravili odborníci z FF UK řadu 

přednášek a workshopů. Léto s FF UK 2015 bylo zaměřeno na tzv. strategické obory. 

 

1.4 24 hodin s FF UK 

V zimním semestru pokračovaly aktivity zaměřené na středoškolské studenty dalším ročníkem 

odborných stáží nazvaných 24 hodin s FF UK. Již čtvrtého ročníku stáží se zúčastnilo 61 stážistů 

z celé republiky, což je téměř trojnásobek účasti na pilotním ročníku. Individuální odborný 

program zajišťovali pracovníci 19 fakultních kateder a ústavů. Stážisté si pod dohledem 

odborných školitelů vyzkoušeli roli vysokoškolských studentů účastí na výuce i samostatnou 

prací, absolvovali exkurze a setkali se s významnými osobnostmi oboru. 

 

1.5 Odborné semináře pro pedagogicko-výchovné pracovníky středních škol 

V roce 2015 pokračoval odborný cyklus vzdělávacích školení pro pedagogicko-výchovné 

pracovníky středních škol. V dubnu a v říjnu proběhla již tradiční setkání výchovných poradců, 

zaměřená tentokrát na témata kyberšikany mezi žáky a sociálně patologických jevů 

v dospívání.  

 

1.6 Open Square (Otevřené Palachovo náměstí) 

V sobotu 17. října 2015 proběhl na pražském Palachově náměstí druhý ročník kulturního 

festivalu Open Square. Festival byl pořádán společně s Českou filharmonií, Institutem 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Uměleckoprůmyslovým museem. Smyslem festivalu 

bylo představit zejména mladým lidem významné kulturní a akademické instituce sídlící na 

náměstí Jana Palacha a také ukázat náměstí jako možný prostor pro sousedská setkávání, 

umění a živou kulturu. Festival nabídl program v prostorách zúčastněných institucí a zčásti i 
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přímo na Palachově náměstí. Součástí programu byly i prezentace studijních oborů 

vyučovaných na FF UK a přednáškový cyklus se zastřešujícím tématem „Imaginární světy: 

imaginace, kreativita a inspirace“. Pro návštěvníky byly dále připraveny výstavy, přednášky, 

workshopy, koncerty, komentované prohlídky s urbanisty či panelová diskuze o centru Prahy 

v roce 2040.  

 

1.7 Rozšíření Dětské univerzity 

I v roce 2015 pokračoval úspěšný projekt Dětská univerzita. K tradičním kurzům pro 3.–5. třídu 

nově přibyly též přednášky určené pro 2. stupeň základních škol.  

 

2. Média  

V zájmu posílení vztahu s médii a veřejností byla na Filozofické fakultě UK nově zavedena 

pozice tiskové mluvčí; od 1. září 2015 ji zastává Mgr. Ina Píšová. Dochází tak k 

systematičtějšímu navazování strategických partnerství s vybranými médii, která zaručují 

kvalitní zprostředkování výsledků vědy a výzkumu široké veřejnosti (tematické diskuzní pořady 

ve veřejnoprávních médiích, zejména ČT1, ČT24, Český rozhlas Radiožurnál a Plus, celostátní 

deníky jako Lidové noviny či Právo).  

Filozofická fakulta UK začala rovněž soustavněji naplňovat tzv. třetí roli univerzity a častěji 

zaujímá stanoviska k aktuálním společenským, lidskoprávním a politickým otázkám. V řadě 

konkrétních případů během roku 2015 (uprchlická krize, teroristický útok v Paříži, český 

pravicový extremismus aj.) se stala výrazným hlasem v mediální diskuzi, do níž prostřednictvím 

svých odborníků vnáší analytický pohled a uvádí jednotlivé události do širších kulturně-

politických kontextů.  

Soustředěná péče o mediální výstupy fakulty má výrazný vliv nejen na četnost vystoupení 

jejích odborníků v tiskových i audiovizuálních médiích, ale i na mediální pokrytí akcí konaných 

na půdě fakulty a informovanost široké veřejnosti o jejich konání.  

Rozvíjející se systematickou spoluprací s klíčovými českými médii tak dochází k posilování 
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pozice fakulty a jejího dobrého jména ve veřejném prostoru. 

 

3. Přednášky a další akce pro veřejnost  

Na FF UK pravidelně probíhá celá řada větších akcí pro veřejnost i jednorázových přednášek, 

panelových diskusí a worskhopů.  

 

3.1 Den vědy 

Čtvrtý ročník Dne vědy FF UK s podtitulem „Poznávání bez hranic“ se uskutečnil 25. března 

2015. Akce si kladla za cíl seznámit veřejnost s výzkumem, který na fakultě v současné době 

probíhá, a nabídla množství přednášek, workshopů a doprovodných akcí.  

 

3.2 Mezinárodní den archeologie 

17. října 2015 proběhl druhý ročník festivalu, který je věnován archeologii jako 

nejdobrodružnější vědě. Tři archeologická pracoviště FF UK nabídla společně s dalšími 

archeologickými institucemi v Praze, ale i ČR zajímavý program plný přednášek, vycházek, 

výstav, dílen a zážitkových aktivit pro malé i velké.  

 

3.3 Týden vědy a techniky  

V první polovině listopadu 2015 se fakulta opět představila veřejnosti v rámci Týdne vědy a 

techniky Akademie věd ČR.  

 

3.4 Den latiny 

Den latiny (24. listopadu 2015) je celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která 

navzájem spojuje právě latinský jazyk. Program je koncipován především pro středoškolské 
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studenty a jejich pedagogy, ale vítáni jsou i další hosté z řad akademické obce i mimo ni. 

Cílem  je představit latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých oborů. Přednáškový 

program doplňují vždy i divadelní nebo filmová představení v latině. 

 

3.5 Týden diverzity  

Záměrem této kulturně-vědecké akce (23.–26. 11. 2016) bylo reflektovat koncept diverzity a 

konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s jejím každodenním prožíváním. Celé setkání se 

neslo v duchu rozdílnosti názorů a propojení různých profesních prostředí (média, politika, 

neziskový sektor), dynamické reflexe (věda) i kulturních událostí (hudba, film). Týden diverzity 

usiloval o změnu pohledu vedoucí k (sebe)reflexi. 

 

3.6 Akce k 17. listopadu 

19. 11. 2015 se ve spolupráci s platformou Vraťte nám stát uskutečnila tradiční debata k výročí 

17. listopadu, tentokrát s názvem „Vykolejená demokracie?“. Smyslem debaty nebylo 

vzpomínat na události roku 1989, ale spíše kriticky zhodnotit současný stav demokracie v 

České republice i okolních evropských zemích a zamyslet se nad možnostmi budoucího vývoje.  

 

3.7 Jednorázové akce  

Také v roce 2015 vystoupily na FF UK významné zahraniční osobnosti. V lednu se (ve spolupráci 

s organizací Člověk v tísni) konala přednáška prof. Timothy Snydera o Ukrajině a Rusku. 

V červnu proběhla beseda s prof. Andrejem Zubovem u příležitosti vydání 2. dílu knihy Dějiny 

Ruska 20. století; prof. Zubov přednášel na fakultě i v prosinci v rámci konference pořádané 

Ústavem východoevropských studií. Výběrově zde uvádíme i další přednášky a veřejná 

vystoupení.  

a) Český egyptologický ústav: přednášky pro veřejnost (Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, Česká 

křesťanská akademie, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Regionální muzeum v Kolíně, Centrum 



78 
 

celoživotního vzdělání v Litomyšli); přednášky k oslavám 25. výročí spolupráce s univerzitou 

v Heidelbergu (duben); přednášky o historii a činnosti ústavu (La Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, Mexico City, srpen/září).  

b) Katedra jihoslovanských a balkanistických studií: slovinský literární festival „Mladi mesec“ 

spojený s workshopem a přednáškami překladatelů (duben).  

c) Katedra středoevropských studií, Seminář romistiky: přednáškový cyklus „Romistické 

utopie“.  

d) Ústav etnologie: „Uprchlická krize v Evropě: příčiny, průběh, budoucnost“ (prosinec). 

e) Ústav germánských studií: prof. Milan Tvrdík, diskusní panel „Rakousko ve střední Evropě“ 

(Národní památník na Vítkově, leden).  

f) Ústav filosofie a religionistiky: prof. Tomáš Halík vystoupil v rámci Festivalu evropské 

literatury v New Yorku (autorské čtení, beseda s prof. Colossim) a na Carnegie Council for 

International Ethics (beseda s Ianem Burumou).  

g) Ústav hudební vědy: prof. Jarmila Gabrielová, komentované prezentace rukopisů vybraných 

skladeb ze sbírek Národního muzea pro členy mnichovského Kruhu přátel nadace Anne Sophie 

Mutter. 

h) Ústav jazyků a komunikace neslyšících: pravidelné páteční přednášky pro veřejnost.  

i) Ústav politologie: setkání studentů s Jolanou Mungengovou, absolventkou politologie na FF 

UK a členkou kabinetu eurokomisařky pro obchod Cecilie Malmström (únor); prof. Pavel Barša, 

prof. Milan Znoj, dr. Radek Buben, dr. Ondřej Slačálek (veřejná vystoupení k různým 

tématům).  

j) Ústav řeckých a latinských studií: přednášky pro Centrum celoživotního vzdělávání 

v Kulturním domě Ládví (dr. Jan Souček). 

 

3.8 Popularizační publikace 

Mezi významnější popularizační publikace vydané v roce 2015 pedagogy FF UK patřil například 

titul dr. Zuzany Bláhové-Sklenářové a doc. Miroslava Popelky Já chci být archeologem! (Edika), 

knihy dr. Václava Mertina Abeceda pro učitelky mateřských škol a Ze zkušeností dětského 

psychologa (obě Wolters Kluwer) či kniha doc. Radvana Bahbouha The Story of the Colours 

(Dar Ibn Rushd). 
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4. Výstavy  

4.1 Výstavy v hlavní budově FF UK 

Ve vestibulu hlavní budovy fakulty či nad jejím hlavním schodištěm se tradičně konají výstavy 

představující jednotlivé katedry a ústavy, významné výsledky bádání nebo jiná témata spjatá 

s fakultou. V roce 2015 proběhly tyto výstavy: 

Templetonova cena a její nositelé (únor–březen), 

Kalevala v obrazech (březen–duben; Ústav germánských studií, oddělení finských studií), 

Deportace Estonců za sovětské okupace (březen–duben; Ústav východoevropských studií), 

120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské (duben–květen; Ústav etnologie), 

Ústav informačních studií a knihovnictví – 65. výročí (květen–červenec; Ústav informačních 

studií a knihovnictví), 

Dílo malíře Antonia Campiho (září), 

Češi a Vietnam (říjen; Ústav Dálného východu), 

(Ne)šťastná Ukrajina – osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945 (listopad–

prosinec; Collegium Europaeum), 

Palachovský pomník Johna Hejduka (prosinec; ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy).  

 

4.2 Další výstavy 

a) Český egyptologický ústav:  

Z Asuánu do Chartúmu: české archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty (Karolinum, 

říjen–listopad),  
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Objevy pod pyramidami (Regionální muzeum v Kolíně, pořádáno ve spolupráci s Náprstkovým 

muzeem v Praze), 

Gegossene Götter (Egyptské muzeum Lipské univerzity, od prosince 2015). 

b) Katedra filmových studií:  

Věra Chytilová and Jaroslav Kučera: The Fruit of the Paradise (BFI Londýn, únor–březen) 

c) Ústav etnologie:  

Žitý život české indiánky (Galerie pod schody, duben–září),  

Kateřina Ježková: Reflexe z cest (Galerie pod schody, od října 2015), 

Evoluce a kreativita (Galerie Nativ). 

d) Ústav románských studií:  

Portugalská a brazilská literatura v českých překladech (Oddělení portugalistiky ÚRS, 

Oettingenský palác, září–říjen).  

 

5. Spolupráce  

Jednotlivé katedry a ústavy FF UK podle svého oborového zaměření rozvíjejí spolupráci 

s různými velvyslanectvími, zahraničními kulturními instituty a dalšími organizacemi. 

Kupříkladu Ústav románských studií dlouhodobě spolupracuje se španělským 

velvyslanectvím, Institutem Cervantes (kulturní akce, prezentace knih, společné kurzy 

španělského jazyka atd.), Institutem Camões (kulturní večery, přednášky), Francouzským 

institutem (každoroční účast ve výběrové komisi dotačního programu F. X. Šalda) a Italským 

kulturním institutem (kulturní akce, prezentace knih atd.).  

Katedra filmových studií spolupracuje rovněž s Francouzským institutem (např. projekt Film a 

škola), Institutem Cervantes a španělským velvyslanectvím (filmový festival La Película) a dále 

též s Česko-německým fondem budoucnosti a Českým centrem v Londýně.  
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Se Skandinávským domem spolupracuje Oddělení finských studií (Měsíc Kalevaly, březen 

2015) a Oddělení skandinavistiky (Týden Hanse Christiana Andersena, září 2015) Ústavu 

germánských studií.  

Úspěšně funguje též spolupráce se základními a středními školami i dalšími vzdělávacími 

institucemi. Výuková simulace Československo 38–89: Atentát, na jejímž vzniku se podíleli 

pedagogové Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, zvítězila ve dvou prestižních 

soutěžích (Games Learning Society Showcase, USA; European Conference on Games Based 

Learning, Norsko) a získala i několik dalších cen.  

Katedra psychologie (dr. Václav Mertin) odborně garantuje časopis Školní poradenství v praxi 

a pravidelně pořádá odborná setkání s učiteli základních i středních škol.  

Na řadě přednášek pro základní a střední školy (např. v rámci cyklu Objevitelské soboty Centra 

pro talentované děti a mládež) vystoupili pedagogové Českého egyptologického ústavu.  

Pracovníci Ústavu bohemistických studií vystoupili s přednáškami a workshopy pro lektory 

pořádanými Ústavem jazykové a odborné přípravy UK (pro lektory češtiny a pro krajany) a 

Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka.  

Některé katedry a ústavy spolupracují též se státními orgány, kupříkladu pedagogové Katedry 

sociální práce vystoupili na řadě seminářů pro odbornou veřejnost v rámci projektu MPSV 

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce.  

 

6. Zaměstnanci 

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nadále poskytovalo podporu základním 

součástem FF UK v propagaci jimi pořádaných akcí, a to formou poskytnutí prezentačních 

předmětů, zpracování a zveřejnění článků informujících o aktivitách základních součástí a 

jejich pracovníků, zapůjčením nově rozšířeného portfolia konferenčních předmětů a 

zveřejňováním informací na různých komunikačních platformách.  

 


