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ÚVOD

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan

Rok 2006 byl pro Filozoﬁckou fakultu Univerzity Karlovy
rokem mnoha změn. Dne 1. 2. 2006 se svého úřadu ujal
nový děkan PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který byl zvolen
Akademickým senátem v prosinci roku 2005. Následně
došlo ke jmenování týmu proděkanů:
prof. PhDr. Jana Králová, CSc., proděkanka pro studium,
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., proděkan pro vědu,
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., proděkanka pro zahraničí
a vnější vztahy,
Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj,
Dr. des. Albert Kubišta, proděkan pro informační zdroje.
Podařilo se bezprostředně po nástupu nového vedení schválit
na půdě Akademického senátu FF UK a následně jmenovat novou vědeckou radu fakulty, která zahájila kontinuálně
svoji činnost. Nové vedení fakulty deklarovalo nutnost změn
v mnoha oblastech. Většina z těchto kroků je obsažena v jednotlivých sekcích této výroční zprávy, přesto je nutné některé
z nich deﬁnovat jasně již v jejím úvodu.
Předně dochází k postupné reformě řízení, když byly
opatřením děkana jasně vymezeny kompetenční gesce jednotlivých proděkanů, byla zřízena funkce proděkana pro
informační zdroje a došlo k reformě většiny komisí fakulty.
Dále došlo ke změně na pozici vedoucí zahraničního oddělení a na přelomu roku 2006 a 2007 také na pozicích vedení
Střediska vědeckých informací FF UK a správy budov. Ze
strukturálních změn je nutné zmínit zřízení akreditačního
referátu a grantového referátu na podzim 2006. Obecně je
třeba konstatovat, že správní aparát fakulty je dlouhodobě
podceněn, ve srovnání s obrovským množstvím agendy a šíří
záběru fakulty. V roce 2006 proběhly audity dvou výzkumným záměrů a programu pro americké studenty ECES.

Ke změnám došlo také ve vedení některých základních
součástí fakulty, když byl opatřením děkana č. 16/2006
nastaven systém vnitřních voleb vedení jednotlivých
ústavů a kateder. Hlavním motivem vedení fakulty bylo
potvrzení důvěry akademických pracovníků ve vedení na
jednotlivých pracovištích a dále nutnost vypracovat a zveřejnit koncepci každé základní součásti na minimálně tři
roky dopředu. Ještě před tímto opatřením jmenoval děkan
již v únoru 2006 nové vedení Ústavu slavistických a východoevropských studií s úkolem zpracování nové koncepce
a nových akreditací. Zde je třeba zmínit iniciativní roli
nového vedení ústavu při přípravě mezinárodního projektu spolupráce ﬁlozoﬁckých fakult v Praze, Bratislavě,
Lublani a Krakově. Vnitřními volbami došlo ke změně
v Ústavu ﬁlozoﬁe a religionistiky FF UK, Ústavu dějin
umění FF UK a Ústavu translatologie FF UK. V několika
případech vyhlásil děkan veřejné konkurzy, což se týkalo
vedení Ústavu českých dějin FF UK, Ústavu lingvistiky
a ugroﬁnistiky FF UK, katedry divadelní vědy FF UK a na
přelomu roku také katedry teorie kultury (kulturologie)
FF UK a Ústavu Dálného východu FF UK.
Celý rok 2006 se nesl v duchu aktivní spolupráce vedení
fakulty s Akademickým senátem a novou vědeckou radou.
V první polovině roku však došlo, pokud jde o Akademický
senát, k nepříjemné záležitosti, když byly zpochybněny volby
do nově zvoleného senátu. Nakonec byla ve spolupráci vedení
fakulty, vedení univerzity a Akademického senátu fakulty
vyřešena tato situace zkrácením volebního období senátu
a novými volbami v květnu 2006. V oblasti legislativní činnosti došlo v součinnosti s Akademickým senátem ke schválení nových Pravidel pro organizaci studia na FF UK, dále
materiálu k přidělování prospěchových stipendií na FF UK
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a změn Statutu FF UK. V roce 2006 bylo vydáno celkem
třicet opatření děkana.
Prioritními oblastmi vedení fakulty byly v oblasti studia
přechod na kreditní systém, akreditační proces přechodu na
strukturované studium, problematika učitelství a přechod
na nová pravidla v rámci nutných změn souvisejících s novým vysokoškolským zákonem. V oblasti vědy šlo především
o nastavení pružnějšího fungování vědecké rady, dále byla
otevřena možnost pro studentské a doktorandské projekty
v oblasti speciﬁckého výzkumu a proděkan pro vědu začal
aktivně řešit problematiku ediční politiky FF UK. Pokud
jde o ﬁnancování vědy do budoucna, vedení fakulty zahájilo
jednání s vedením UK i AV ČR v oblasti přípravy systému
hodnocení vědy pro humanitní obory. Byla připravena nová
proﬁlová reprezentativní řada monograﬁí FF UK. V oblasti
zahraniční spolupráce bylo prioritou systematické uspořádání
složité agendy zahraničního oddělení a jednoznačnou prioritou bylo posílení mezinárodní výměny studentů i pedagogů.
V oblasti rozvoje zahájila fakulta druhou etapu výstavby
centrální knihovny a zároveň byly zahájeny práce na novém

vnitřním modelu ﬁnancování. Vedení fakulty dále zahájilo
jednání s ostatními děkany ﬁlozoﬁckých fakult o možnosti
navýšení koeﬁcientu pro archeologické obory. Pokud jde
o dlouhodobé prostorové problémy FF UK, byla zahájena
jednání s vedením Národní knihovny ČR o možnosti využití
prostor Klementina po roce 2011 v souvislosti s výstavbou
nové budovy na Letné. Proběhlo dále první kolo soutěže
o vytvoření loga FF UK. V oblasti informačních zdrojů byl
připraven přechod knihovního systému na systém Aleph,
byla navázána přímá komunikace s ﬁrmou Erudio v oblasti
informačního systému fakulty, byly zahájeny práce na otevření tzv. Pekařova fondu a zahájeny práce na rekonstrukci
webových stránek fakulty.
V prosinci 2006 byla předložena vedení UK aktualizace
dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2006/2007,
která je také přílohou této výroční zprávy FF UK za rok 2006.
Přestože byly v mnoha oblastech učiněny první aktivní kroky
ke změnám na Filozoﬁcké fakultě UK, je zřejmé, že se jedná
o proces dlouhodobý, který i v roce 2007 bude vyžadovat
plnou součinnost celé naší akademické obce.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan

Hlavní budova Filozoﬁcké fakulty UK
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I. STUDIUM

garant kapitoly
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.,
proděkanka pro studium

1. PREGRADUÁLNÍ STUDIUM
1.1 Přijímací řízení v roce 2006 se po stránce technické
a organizační neslo v duchu zachování kontinuity s předchozím obdobím s výjimkou využití soukromé ﬁrmy při rozesílání úřední korespondence (pozvánky k přijímací zkoušce).
V akademickém roce 2006/2007 se ke studiu v bakalářském
studijním programu přihlásilo 4 670, v magisterském 6 370
a v mag. navazujícím 602 uchazečů. Přijato bylo 945 do bakalářského, 1 329 do magisterského a 319 do mag. navazujícího
studijního programu. Celkem tedy 2 593 uchazečů.
Přijímací řízení pro akademický rok 2006/2007 proběhlo
úspěšně a ze strany RUK byl vyzdvižen obzvláště vstřícný
přístup k uchazečům s osobním handicapem. Celkem bylo
podáno 401 žádostí o přezkum rozhodnutí. Rektor žádné
žádosti nevyhověl; v případě 26 uchazečů žádosti vyhověl děkan a původní rozhodnutí o nepřijetí zrušil. Jeden uchazeč
podal stížnost na výsledek přijímacího řízení a byl ke studiu
rektorem UK přijat.
V podmínkách pro přijímací řízení pro akademický rok
2006/2007 byla opětovně zohledněna negativní zkušenost
s konáním 1. kola přijímacích zkoušek na malých oborech:
u oborů, na něž se přihlásilo méně než 30 uchazečů, probíhala pouze jednokolová ústní přijímací zkouška. Zároveň
u oborů, na které se přihlásilo méně než 50 uchazečů, bylo
možno vypsat dodatečné přijímací řízení. Tuto možnost
využily následující obory: iberoamerikanistika, klínopis
a hudební věda, všechny v navazujícím magisterském studiu.
Přijati byli čtyři uchazeči.
V rámci přijímacího řízení 2006/2007 mohli uchazeči
opět sledovat průběh přijímacího řízení prostřednictvím
informačního systému fakulty (termíny přijímacího řízení,

výsledky 2. kola přijímacího řízení a celkové výsledky přijímacího řízení).
1.2 Novým opatřením děkana č. 24/2006 k zápisu studentů
přijatých ke studiu na Filozoﬁcké fakultě UK v akademickém
roce 2006/2007 bylo zrušeno omezení kombinací ve dvouoborovém studiu; tato úprava byla zapracována do nových
podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008.
Nově byla též stanovena výše poplatku za podání přihlášky
ke studiu od akademického roku 2007/2008: za klasický
formulář zaplatí uchazeč o studium 550 Kč, za elektronický
formulář pak 450 Kč. Odlišné stanovení výše poplatku, zvýhodňující elektronické podávání přihlášek, bylo stanoveno ve
snaze motivovat uchazeče o studium k využití elektronických
forem komunikace. Ze schválených podmínek přijímacího
řízení pro akademický rok 2007/2008 je patrná tendence přechodu FF UK ke strukturovanému studiu. Důležitou změnou
pro příští přijímací řízení je zrušení možnosti podmíněného
přijetí na jeden obor povinně dvouoborového studia, které si
vyžádá změnu technického zajištění přijímacího řízení v programu Uchazeč.
1.3 V souvislosti s přípravou přijímacího řízení pro rok
2007/2008 se zástupci fakulty zúčastnili veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně (31. 10. – 3. 11. 2006)
a Informačního dne UK (25. 11. 2006) a 14. ledna 2006 se
též uskutečnil Den otevřených dveří FF UK.
1.4 Pro akademický rok 2006/2007 bylo opět realizováno vnitrofakultní přijímací řízení určené pro studenty
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Stánek FF UK na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně

FF UK. Do vnitrofakultního přijímacího řízení se přihlásilo
332 uchazečů, z nichž bylo přijato 219. Připraveno a schváleno bylo nové opatření děkana č. 2/2007 upravující toto
řízení pro akademický rok 2007/2008.
1.5 Na základě změn Studijního a zkušebního řádu UK
v souvislosti s přechodem univerzity na kreditní systém
(ECTS) byla připravena a 12. 10. 2006 AS FF schválena
Pravidla pro organizaci studia na FF UK. V návaznosti na
stejný předpis byly vypracovány doporučené studijní plány
(vzorový průběh studia podle ročníků) ve studijních oborech, do kterých byli v roce 2006/2007 přijati studenti.
1.6 V pregraduálním studiu k 31. 10. 2006 aktivně studovalo 7 093 studentů: v bakalářských studijních programech
1 710, v pětiletém magisterském 4 889 a v navazujícím
magisterském programu 494 studentů.
1.7 Na závěr pregraduálního studia již absolventi v souvislosti s novým zákonem o VŠ a souvisejícími předpisy nezískávají diplom a vysvědčení, ale diplom a dodatek k diplomu,
který je vydáván ve spolupráci s Rektorátem Univerzity
Karlovy v Praze. Podmínkou vydávání dodatků k diplomům
je spolupráce základních součástí, které zadávají názvy závěrečných prací do informačního systému. Tato spolupráce
zároveň umožňuje včasné zveřejňování termínů státních
zkoušek a názvů závěrečných prací za všechny základní součásti. Dodatky obsahovaly zejména informace o průběhu
a výsledku státní zkoušky a o oboru, který student vystudoval. Opakovaný úspěšný tisk této tzv. zkrácené verze dodatku
je nezbytným předpokladem pro jeho rozšíření o přehled
vykonaných atestací za dobu celého studia, s čímž se počítá
v roce 2007.
V souvislosti se změnou zákona a s nutností zveřejňovat
diplomové práce i posudky bylo vydáno opatření děkana
č. 25/2006 k zadávání diplomových a bakalářských prací.
V roce 2006 absolvovalo studium 832 studentů bakalářského a magisterského studia.
1.8 Stipendia pro studenty pregraduálního i doktorského
studia v roce 2006 byla přiznávána na základě žádostí v souladu s opatřením děkana č. 13/2004. Stipendijní komise

6

projednala 373 žádostí o stipendia, z nichž ve 328 případech
doporučila děkanovi žádosti vyhovět a stipendium vyplatit.
V období od dubna do června 2006 došlo na základě
nedostatku prostředků na stipendijním fondu k pozastavení
přiznávání účelových stipendií. Přiznaná stipendia z tohoto
období byla vyplacena v listopadu 2006.
Po projednání stipendijní komisí byla připravena k výplatě
studentům stipendia v celkové výši 4 886 680 Kč (z toho
studijní cesty 4 293 460 Kč, mimořádná sociální stipendia 410 000 Kč, pedagog. a vědecká činnost 183 220 Kč)
a SPS cca 1 098 000 Kč. Na fakultě bylo vyplaceno celkem
5 113 180 Kč.
Na podzim roku 2006 byl připraven návrh na přiznávání
prospěchových stipendií. V souladu s připravovanou změnou pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě došlo od
prosince 2006 k opětovnému pozastavení výplaty účelových
stipendií, z tohoto důvodu zůstalo zatím v řízení 17 žádostí.
Na konci roku 2006 byl ve spolupráci s pracovní skupinou
AS FF UK připraven materiál Pravidla pro přiznávaní stipendií na FF UK.
Souborná tabulka poskytnutých stipendií
Počet
Účelová stipendia
žádostí
Mimořádná sociální
33
Studijní pobyty
281
Pedagog. a vědecká
činnost a práce v labora59
tořích
Studentská pedagogická
150
síla
Celkem
523

Z toho
vyhověno
27
226
58
150
461

1.9 Velké administrativní zatížení stále představuje agenda
související s poplatky za nadstandardní délku studia a za další
studium. Podle opatření děkana č. 13/2006 byly stanoveny
poplatky za „delší studium“ ve výši 11 300 Kč za 6 měsíců
studia pro ﬁlologické obory, PT a USŠ, pro ostatní obory
ve výši 9 800 Kč za tutéž dobu; za „další studium“ ve výši
1 850 Kč za rok a 1 600 Kč za rok.
V roce 2006 bylo odesláno 1 575 vyrozumění o povinnosti
platby, studenti podali 582 žádostí o prominutí této povinnosti (131 bylo kladně vyřízeno). Úhrada za poplatky činila
8 226 742 Kč.
Poplatky za studium v roce 2006
Počet odeslaných vyrozumění
o vzniku povinnosti celkem:
– v dalším studijním programu
– v nadstandardní délce studia
Počet žádostí o prominutí vyřízených kladně
– v dalším studijním programu
– v nadstandardní délce studia

1 575
376
1 199
131
7
124

Počet žádostí o prominutí snížení částky
– v dalším studijním programu
– v nadstandardní délce studia

76
0
76

Premio Iberoamericano
Hana Bortlová, navazující magisterské studium, obor iberoamerikanistika

Počet zamítnutých žádostí o prominutí
– v dalším studijním programu
– v nadstandardní délce studia

375
16
359

Žádosti celkem:
Počet studentů, kterým bylo přerušeno studium
děkanem z vlastního podnětu v souvislosti s nezaplacením poplatku za studium

582

1.12 V akademickém roce 2005/2006 studovalo na
fakultě 54 studentů se zdravotním handicapem, studium
absolvovali tři studenti (obory český jazyk a literatura,
učitelství pro střední školy, čeština v komunikaci neslyšících) a sedm studentů se zdravotním handicapem studia
zanechalo. V roce 2006/2007 studuje 47 handicapovaných
studentů. Jedná se převážně o studenty nevidomé, slabozraké, s vadami sluchu, s funkčními vadami učení nebo
s omezenou pohyblivostí.
Zlepšily se služby v oblasti informovanosti, individuálního přístupu k uchazečům a studentům i poskytování
speciálních knihovních služeb. Protože služby studentům se
zdravotním handicapem spočívají především v individuálním přístupu k jejich problémům souvisejícím se studiem,
je ve spolupráci studijního oddělení a základních součástí
fakulty průběžně zajišťována podpora handicapovaných
studentů při plnění studijních povinností. Nejčastěji se
jedná o přizpůsobení přijímací zkoušky a o vytvoření individuálních studijních plánů, jejichž obtížnost koresponduje
s individuálními potřebami jednotlivých studentů.
Speciﬁčnost akreditovaných studijních oborů a poměrně
vysoký počet handicapovaných studentů vedly k rozhodnutí založit fakultní informačně-poradenské centrum pro
vyrovnání studijních příležitostí. Jeho virtuální podoba
pak umožňuje okamžitou dostupnost požadovaných
informací. Aktivity jsou navíc doplněny o individuální
konzultace, poskytované handicapovaným studentům. Ty
probíhají i po dohodě a dle jejich aktuální potřeby, tedy
nad rámec pevně stanovených konzultačních hodin, které
by bez tohoto doplnění neposkytovaly dostatečně ﬂexibilní
přístup.
V oblasti výuky jazyků dosahuje výborných výsledků pracoviště Mediatéka. Ústavem české literatury a literární vědy
je budován projekt elektronické knihovny české literatury,
který je otevřen také všem zrakově handicapovaným studentům.

11

1.10 V roce 2006 podalo žádost o uznání zahraničního studia 105 žadatelů, z toho 51 bylo vyhověno a žadatelé získali
rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.
Šlo především o žadatele z Ruska, Ukrajiny a Irska (v Irsku
šlo o české studenty) a obory AA, RUS, INSK, CC, FR.
1.11 Ceny studentům a absolventům udělené v roce 2006
Bolzanova cena
Mgr. Veronika Balíčková, absolventka magisterského studia,
obor pedagogika
Mgr. Vojtěch Malínek, absolvent magisterského studia, obor
český jazyk a literatura-historie
Mgr. Nina Vozková, absolventka magisterského studia, obor
sinologie
Cena Edvarda Beneše II. stupně
Mgr. Jan Jaroš, absolvent magisterského studia, obor španělština
Cena Jana Palacha
Mgr. Alena Machoninová, absolventka magisterského studia,
obor východoevropská studia se specializací rusistika
Cena Kateřiny Krausové
Mgr. Tomáš Milsimer, absolvent magisterského studia, obor
španělština
Mgr. Katarína Procházková, absolventka magisterského studia, obor francouzština-španělština
Cena Nadace profesora Matějčka
tři absolventky magisterského studia psychologie
(pořadí podle umístění)
Mgr. Miloslava Kubů
Mgr. Karolína Dušková
Mgr. Alena Plassová
VI. ročník mezinárodních psychologických dnů
pět studentek magisterského studia psychologie
(pořadí dle umístění a spolupráce)
Eva Rozehnalová a Michaela Škrábová
Xenie Uholyeva
Klára Patlichová a Klára Vraná

Výuka na FF UK
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Promoce studentů FF UK
Foto: Foto Real

2. DOKTORSKÉ STUDIUM
1.13 V rámci transformačních a rozvojových programů
MŠMT v roce 2006 byly realizovány čtyři projekty. Dva
byly zaměřeny na rozvoj systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. První z nich je projekt Modulární
systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních
škol v Praze (CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119), který je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. města Prahy. V tomto projektu
se podařilo získat akreditaci v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků pro kurzy: Moderní poznatky
z historie a jejich výuka na ZŠ I. a II. (číslo akreditace
15818/2006-25-366), Moderní poznatky z historie a jejich
výuka na SŠ I. a II. (číslo akreditace 28263/2006-25-644),
Psychologie jako předmět středoškolské výuky I. a II. (číslo
akreditace 15818/2006-25-366). Zároveň garanti těchto
kurzů zorganizovali jejich pilotní běhy.
Druhý projekt je rozvojový projekt MŠMT č. 201/2006
Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na UK v Praze,
v jehož rámci byla získána akreditace pro kurz Učitelství
pro střední školy (číslo akreditace 28263/2006-25-644)
a kurz Archeologie pravěku a středověku (číslo akreditace
15818/2006-25-366).
Dále to byly dílčí integrační projekty Rozšíření a zefektivňování poradenských služeb pro studenty UK a v rámci
projektu Zkvalitňování podmínek studia handicapovaných
studentů fakultní projekt Vyrovnání studijních příležitostí
handicapovaných studentů na FF UK.

2.1 Do doktorského studia se pro akademický rok
2006/2007 přihlásilo celkem 426 zájemců, z toho do prezenční formy 229 (přijato bylo 196 doktorandů – dva
v přezkumném řízení) a do kombinované formy 197 (přijato bylo 141 doktorandů). Počet doktorandů k 16. 1. 2006
a počet absolventů za kalendářní rok 2005 jsou uvedeny
v příloze.

1.14 V rigorózním řízení v roce 2006 získalo titul PhDr.
167 absolventů, z toho 53 absolventům byl tento titul
udělen po složení závěrečných zkoušek v doktorském studijním programu (v souladu se zák. č. 111/98 Sb. o VŠ);
255 zájemců je přihlášeno k rigoróznímu řízení a pokračuje
v přípravě.

2.3 Opatření děkana č. 2/2005, kterým byly stanoveny
podmínky, za kterých děkan mohl vyhovět žádostem o prodloužení studia v prezenční formě o jeden rok, bylo zrušeno a nahrazeno opatřením děkana č. 4/2006, ve kterém
jsou mimo jiné upraveny podmínky pro přiznání účelových
stipendií v doktorském studijním programu v prezenční
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2.2 V souladu se zkušeností z předchozích let bylo zajištěno rovnoměrné čerpání doktorských stipendií. Výše stipendia pro období leden – duben 2006 zůstává nezměněna
z posledního čtvrtletí roku 2005. Od dubna do října 2006
byla stanovena pro první rok částka 5 000 Kč (ﬁxní částka
daná Stipendijním řádem UK), 6 500 Kč pro druhý rok,
7 500 Kč pro třetí rok a 6 000 Kč pro čtvrtý rok studia. Pro
období říjen – prosinec 2006 byla navýšena částka pro první
rok na 5 750 Kč (ﬁxní částka daná novým Stipendijním
řádem UK), pro druhý rok na 7 200 Kč, pro třetí rok na
7 500 Kč a pro čtvrtý rok na 7 000 Kč. Výše dotace
na jednoho studenta prezenčního studijního programu
vzrostla v roce 2006 na 84 500 Kč, pro kalendářní rok 2007
nebyla výše dotace dosud stanovena; na studenty 4. ročníků
prezenčního studia a studenty, kteří v minulosti již doktorské studium neúspěšně studovali, není dotace přidělována
vůbec. Dále je třeba při výpočtu stipendia zohlednit skutečnost, že studentům, kteří vykonají SDZK, je stipendium
automaticky navýšeno o 1 500 Kč měsíčně.

• navazující studijní programy, obory: klasická archeologie, historie, čeština v komunikaci neslyšících
• doktorské studijní programy, obory: pedagogika

Schodiště v hlavní budově Filozofické fakulty UK

formě studia. Samotné vyplácení účelových stipendií bylo
z důvodu chybějících prostředků pozastaveno. Vydání opatření vedlo k radikálnímu snížení počtu studentů 4. ročníků
prezenčního doktorského studia na tři.
Dále bylo tímto opatřením zrušeno opatření děkana
č. 7/2004, ve kterém byla stanovena mimořádná stipendia pro
doktorandy, kteří studium řádně ukončí ve 3. nebo 4. roce
prezenčního studia.
3. AKREDITACE
3.1 Dne 15. října 2006 byl rozhodnutím děkana ustaven
akreditační referát (vedoucí – Mgr. et Mgr. Andrej Tóth,
člen – PhDr. Lukáš Novotný), který převzal agendu akreditací na Filozoﬁcké fakultě UK a spadá přímo pod děkana
fakulty.
3.2 V roce 2006 bylo podáno celkem 48 žádostí o akreditace.
Podané žádosti lze rozdělit do čtyř skupin:
a) žádosti o prodloužení platnosti akreditací (26),
b) žádosti o rozšíření akreditací stávajících studijních programů a žádosti o nové akreditace (23).
c) žádost o rozšíření akreditace na další instituci (1)
d) změna názvu studijního oboru (1)
Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditací ad a):
• bakalářské studijní programy, obory: historie, archivnictví a PVH
• magisterské studijní programy (jedná se o žádosti
o akreditace na dostudování stávajících studentů):
etnologie, logika, estetika, dějiny a kultura islámských
zemí, klasická archeologie, čeština v komunikaci
neslyšících, anglistika-amerikanistika, kulturologie,
hudební věda, divadelní věda, ﬁlmová věda, dějiny
umění, psychologie, politologie, východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika,
lithuanistika, překladatelství a tlumočnictví (A, F, N,
R, Š), sociologie

Přehled žádostí o rozšíření akreditací a o nové akreditace
ad b):
• bakalářské studijní programy, obory: francouzská ﬁlologie (jednooborové i dvouoborové studium), iberoamerická kultura (jednooborové studium), hispanistika
(jednooborové i dvouoborové studium), etnologie
(jednooborové i dvouoborové studium), veřejná správa
a spisová služba (jednooborové studium), divadelní
věda – rozšíření akreditace na FLÚ AV ČR (jednooborové studium), archeologie pravěku a středověku
(změna názvu, jednooborové studium), historické vědy,
mezikulturní komunikace (A-Č, F-Č, N-Č, R-Č, Š-Č,
dvouoborové studium), ﬁlmová studia (jednooborové
studium), psychosociální studia (jednooborové studium), středoevropská studia (jednooborové studium),
východoevropská studia (jednooborové studium), jihovýchodoevropská studia (jednooborové studium)
• magisterské studijní programy: psychologie
• navazující studijní programy, obory: francouzská ﬁlologie (jednooborové i dvouoborové studium), hispanistika (jednooborové i dvouoborové studium), etnologie (jednooborové i dvouoborové studium), divadelní
věda – rozšíření akreditace na FLÚ AV ČR (jednooborové studium), dějiny umění (jednooborové studium),
archeologie pravěku a středověku (změna názvu, jednooborové studium), překladatelství a tlumočnictví (A, F,
N, R, Š, dvouoborové studium), ﬁlmová studia (jednooborové studium)
• doktorské studijní programy, obory: didaktika dějepisu,
fonetika (rozšíření o výuku v cizím jazyce)
3.3 Z důvodu nedostatečného personálního zabezpečení
byla odňata akreditace doktorskému studijnímu programu
ﬁlologie, studijnímu oboru Ugroﬁnská studia (zákaz přijímat počínaje akademickým rokem 2006/2007). Z důvodu
nedostatečného personálního zabezpečení byla již v rámci
fakulty rovněž zastavena žádost o akreditaci bakalářského
studijního programu historické vědy, studijního oboru Afrikanistika. Podat žádost bylo doporučeno v okamžiku, kdy
bude zajištěno odpovídající personální zabezpečení.
3.4 Akreditace učitelství – v souvislosti se změnami ve
vnitřních předpisech Univerzity Karlovy se od akademického roku 2006/2007 pozastavilo přijímání do studijního
programu Učitelství pro střední školy; pro stávající studenty
tohoto programu se nic nezměnilo. Dne 15. června 2006 se
uskutečnila porada, na níž se řešil problém studia učitelství
na FF UK a na které bylo stanoveno, že nové žádosti o akreditace učitelství by měly být vypracovány do října 2006.
V průběhu podzimu se však zjistilo, že problém akreditací
navazujícího magisterského učitelství na FF UK bude nutno
řešit jinak (doplnění pedagogicko-psychologického modulu,
navýšení počtu hodin odborné praxe apod.). Za tímto úče-
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lem proběhlo několik jednání vedení fakulty se zástupci kateder pedagogiky a psychologie společně s pracovníky akreditačního referátu FF UK. Byl určen horizont února 2007
jako termín, kdy by měl být stanoven již pevný a závazný
Pedagogicko-psychologický modul. Za účelem ustavení
jasné a dlouhodobé koncepce studia učitelství jmenoval děkan FF UK komisi pro koncepci studia učitelství na FF UK
pod vedením doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc. (28. prosince
2006).
4. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CŽV
4.1 V letním semestru ak. roku 2005/2006 a v zimním
semestru ak. roku 2006/2007 se na fakultě konalo 21 kurzů,
do nichž se zapsali celkem 473 posluchači. V rámci CŽV
je druhým rokem realizováno další vzdělávání učitelů jako
transformační a rozvojový projekt a projekt JPD 3. Osvědčil
se rektorátní systém pro evidenci kurzů v elektronické
podobě, který zprůhlednil aktivity konající se v rámci CŽV
a kompatibilitu databáze se zmíněným rektorátním evidenčním systémem. Tento systém slouží pro tištěné výstupy
a další účely.

4.3 Kurzy podle § 60 111/98 Sb. v platném znění v ak. roce
2005/2006 úspěšně absolvovalo dvanáct posluchačů, kteří
byli od následujícího ak. roku přijati ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech (nejvíce frekventovanými obory byly Pedagogika a Švédština). Do studia
v celoživotním vzdělávání podle § 60 se v akademickém roce
2006/2007 přihlásilo a bylo přijato osm uchazečů.
4.4 Univerzita třetího věku (U3V)
V akademickém roce 2005/2006 ukončilo Univerzitu třetího
věku odevzdáním písemné práce 158 posluchačů. Věkové
složení se pohybuje od 55 do 90 let a jedna posluchačka letos
dosáhne 96 let. V současné době je zapsáno 1 032 posluchačů ve dvaceti realizovaných kurzech.
Poplatek za studium v rámci U3V činil 500 Kč za dva
semestry. Na základě ekonomických výsledků U3V byly
navýšeny odměny učitelům, kteří přednášejí v tomto typu
vzdělávání. Fakulta je členem Asociace Univerzit třetího věku
České republiky.
4.5 Ve spolupráci s ekonomickým oddělením se podařilo
v závěru roku využít ﬁnanční prostředky z projektu Podpora
infrastruktury U3V zejména k nákupu odborné literatury
pro pracoviště, která kurzy U3V zajišťují, a na mimořádné
odměny pracovníkům, kteří se na U3V výrazně podíleli.
Efektivita výuky je zvýšena využíváním moderní audiovizuální techniky.

Posluchači kurzu CŽV

Byla dokončena tvorba webových stránek (umístěných na
adrese http://www.cdv.ﬀ.cuni.cz), které by měly být přehledným a reprezentativním informačním zdrojem pro nejširší
veřejnost o kurzech a aktivitách fakulty v oblasti dalšího
vzdělávání na FF UK.
4.2 Akreditace CŽV
MŠMT udělilo fakultě pověření k vydávání dokladů o rekvaliﬁkaci pro absolventy kurzů katedry andragogiky a personálního řízení pro pracovní činnost andragog-personalista,
katedry pomocných věd historických a archivního studia
s označením archivář, katedry sociální práce s označením
sociální pracovník pro práci s ohroženými dětmi a rodinami
a Ústavu translatologie pro pracovní činnost konferenční tlumočník pro evropské struktury.
Fakulta získala akreditace k provádění vzdělávacích programů Stylistika a základy rétoriky pro učitele, Historie pro
učitele, Psychologie pro speciální pedagogy, Psychologie jako
předmět středoškolské výuky, Kurz pro ředitele domovů mládeže, Kurz pro metodiky prevence na školách, Pokračující
kurz pro metodiky prevence na školách.
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II. VĚDA A VÝZKUM

garant kapitoly
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.,
proděkan pro vědu

Věda a výzkum se v roce 2006 dynamicky rozvíjely.
Oddělení vědy ve spolupráci se studijním oddělením
a proděkankou pro studijní záležitosti i s akreditačním
referátem a jeho vedoucím průběžně kontrolovalo trvání
akreditací pro oprávnění k profesorským a habilitačním
řízením.
1. VĚDECKÁ RADA FF UK
Personální složení vědecké rady v roce 2006
V únoru 2006 byla po nástupu nového vedení fakulty
jmenována nová vědecká rada FF UK. Do vědecké rady
byly nominovány významné osobnosti reprezentující širokou škálu vědních oborů pěstovaných na Filozoﬁcké fakultě
Univerzity Karlovy.
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. – S
Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – H
Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D. – H
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – S
Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – F
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. – F
Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. – F
Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – S
Doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. – S
Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. – F
Prof. PhDr. Anna Housková, CSc. – F
Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. – F
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – H
Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. – H
Doc. Dr. Ing. Jana Klečková – F

Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. – F
Doc. PhDr. Martin Kovář, CSc. – H
Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. – F
Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. – F
Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. – H
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. – H
Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F
Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. – F
Prof. Ing. Jan Nouza, CSc. – F
Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – S
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. – H
Doc. PhDr. Jiří Pelán – F
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. – S
Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. – S
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt – H
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – H
Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. – S
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – H
Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. – F
Doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. – H
Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. – F
Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. – S
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – H
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – H
Prof. PhDr. František Černý, DrSc. – čestný člen
Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen
Vysvětlivky:
F – ﬁlologické vědy,
S – společenské vědy,
H – historické vědy.
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Celkem měla vědecká rada 39 členů s právem hlasovacím.
Z toho připadl na jednotlivé skupiny vědních oborů následující
počet zastoupení: ﬁlologické vědy – 16, společenské vědy – 9,
historické vědy – 14.
V roce 2006 došlo k těmto personálním změnám:
Rezignoval čestný člen prof. PhDr. František Černý, DrSc.
2. ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
V roce 2006 bylo zahájeno celkem šest řízení ke jmenování
profesorem a deset habilitačních řízení. Během stejného
období nebylo na vlastní žádost uchazeče ukončeno žádné
řízení ke jmenování profesorem ani žádné habilitační řízení.
Ve sledovaném období se uskutečnilo osm zasedání
vědecké rady FF UK, na kterých proběhlo pět žádostí o habilitační řízení a šest žádostí o řízení ke jmenování profesorem.
Celkem se uskutečnilo deset habilitačních řízení, z toho dvě
řízení proběhla se záporným výsledkem. Dále proběhlo osm
řízení ke jmenování profesorem. Jedno z nich neprošlo v tajném hlasování vědecké rady UK.
Prezident republiky jmenoval v tomto období čtyři profesory, jejichž řízení ke jmenování proběhlo na FF UK. Další
čtyři návrhy na jmenování byly již schváleny vědeckou radou UK a postoupeny cestou MŠMT ČR Kanceláři prezidenta republiky, avšak jmenovací proces ještě nebyl ukončen. Sedm návrhů na jmenování profesorem schválených
VR FF UK je v současné době projednáváno na úrovni
RUK.
V roce 2006 rektor UK jmenoval devět nových docentů,
kteří se habilitovali na FF UK. Osm dalších návrhů na jmenování docentem je projednáváno na úrovni RUK. (Více
v příloze č. 2.)
Emeritní profesura
„Emeritní profesor Univerzity Karlovy“ je čestný titul,
který byl ve sledovaném období udělen prof. PhDr. Ivanu
Hlaváčkovi, CSc.
3. KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
A PROFESORSKÁ JMENOVACÍ ŘÍZENÍ
Z iniciativy prof. PhDr. M. Horyny, prorektora pro akademické kvaliﬁkace, probíhala v roce 2006 celouniverzitní
diskuse o kritériích pro habilitační a profesorská řízení.
Děkan, proděkan pro vědu a oddělení vědy dostali od
akademických pracovníků fakulty řadu podnětů a připomínek. Tímto problémem se zabývala na dvou zasedáních
i vědecká rada FF UK. Protože v těchto rozpravách zaznívaly protichůdné názory, ukázalo se, že dospět k všeobecně
akceptovaným závěrům je i uvnitř fakulty nanejvýš obtížné.
Nezanedbatelnou roli tu hrají i rozdíly v charakteru výstupů
v různých oblastech vědecké práce. Při vědomí všech těchto
problémů a se snahou předložit takové návrhy, které by byly
dobře akceptovatelné i pro jiné oblasti věd, projednalo kolegium děkana na začátku r. 2007 návrh celofakultního stanoviska, které bylo postoupeno vedení univerzity.
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4. KRITÉRIA HODNOCENÍ VĚDY
Z iniciativy prof. RNDr. Bohuslava Gaše, DrSc., prorektora
pro vědeckou a tvůrčí činnost, probíhala v roce 2006 rovněž celouniverzitní diskuse o kritériích pro hodnocení vědy.
Prorektor prof. Gaš navštívil 22. prosince 2006 z podnětu
děkana také FF UK. Projevil při tom velké porozumění pro
stanovisko fakulty. Návrh, který byl univerzitě předložen,
je velmi výrazně nastaven v neprospěch humanitních věd,
ale i jiných sfér působení Univerzity Karlovy. Přijetí kritérií
v navržené podobě by do budoucna zřejmě vedlo k prohloubení diskvaliﬁkace celého humanitního segmentu českého
vysokého školství. Vedení fakulty zpracovalo připomínky,
jejichž přijetí by mohlo zmírnit nepříznivý dopad těchto
navržených opatření pro oblast humanitních věd. Na počátku
roku 2007 byl tento materiál postoupen vedení univerzity.

Interiér Šporkova paláce

5. VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY FF UK
Významnou složkou ﬁnanční podpory ze strany MŠMT je
ﬁnancování fakulty prostřednictvím výzkumných záměrů.
Z celkového počtu 29 podporovaných univerzitních projektů probíhá na FF UK řešení pěti významných výzkumných záměrů, jejichž řešení bylo zahájeno v lednu roku 2005.
Jedná se o následující výzkumné záměry:
MSM 0021620823 Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Český národní korpus a korpusy dalších jazyků
V letech 2004 –2006 dosáhl tým prof. dr. Františka Čermáka,
DrSc. (Ústav Českého národního korpusu), všech plánovaných cílů a splnil i své ostatní závazky širší, zvláště s ohledem
na veřejný celostátní i mezinárodní servis poskytovaný uživatelům Českého národního korpusu (ČNK). Rozsah činnosti
týmu zahrnoval výstavbu Českého národního korpusu, jeho
servis pro širokou veřejnost včetně akademické obce a studentů, návaznou výuku, expertní činnost, výzkum, další rozvoj metodologie, mezinárodní spolupráci, výchovu Ph.D.
studentů, širokou publikační činnost, účast na mezinárodních konferencích a další. Záběr činnosti týmu se významně
rozrostl mj. tak, že v novém podprojektu InterCorp začalo
budování paralelních korpusů řady jazyků s češtinou. Vlastní

výstupy činnosti zahrnují kontinuální získávání a náročné
technické zpracování a uniﬁkaci dalších textů. Ty se staly
základem pro významné rozšíření synchronní složky korpusu, kterým se ČNK stává jedním z nejvýznamnějších
korpusů v Evropě – na 500 milionů slov, lemmatizovaných,
tagovaných a zveřejněných na Internetu (ucnk.ﬀ.cuni.cz) –,
spolu s rozšířením diachronní složky (3 miliony slov), zveřejněním mluveného korpusu Oral (1 mil. slov); sem spadají
i slibné začátky paralelních korpusů. Vedle toho se realizovala
řada doprovodných technických činností zahrnující testování
programů pro desambiguaci, propracování metodologie virtuálních korpusů aj. I v druhé složce VZ (Orel) se realizovala
řada úkolů: vedle koncepce diachronního slovníku arabštiny
se rozpracovávaly především staré jazyky Předního Východu
(korpus ugaritštiny, báze indoíránských jazyků, slovník pehlevského jazyka, avesty a další). Konkrétně publikované
výstupy zahrnují více než sto článků a vydání několika knih
(z toho čtyři v nově založené publikační řadě Studie z korpusové lingvistiky v NLN, v tom dvě monograﬁe); další jsou
v tisku u nás i v zahraničí. Tým se obměnil personálně (jeden
pracovník odešel, byli přijati tři další).
MSM 0021620824 Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.
Základy moderního světa v zrcadle literatury a ﬁlozoﬁe
Výzkumný záměr „Základy moderního světa v zrcadle literatury a ﬁlosoﬁe“, na kterém se vedle příslušných pracovišť
FF UK podílejí rovněž badatelé působící na FHS a ETF,
navazuje na projekt „Srovnávací poetika v multikulturním
světě“, avšak podstatně rozšiřuje oblast zkoumání, a to jak
v linii historické, tak i systematické. Znamená to, že klade
důraz nejen na mezioborovost, nýbrž také na problém mezikulturní komunikace. Za první dva roky bylo v rámci VZ
publikováno či odevzdáno do tisku dvacet monograﬁí, zabývajících se například proměnami literární teorie ve věku elektronických médií, tak i obecně ﬁlozoﬁckými aspekty vztahu
mezi myšlením a obrazem (uměním), jak se zrcadlí zejména
u autorů 20. století. Řada monograﬁí byla publikována ve
světových jazycích u renomovaných zahraničních akademických nakladatelů. Vlastní těžiště odborné práce všech, kdo
se na řešení VZ účastní, spočívá nejen v jejich specializaci,
nýbrž ve společných diskusích o přesahujících tématech formou konferencí či workshopů a v publikaci výsledků těchto
diskusí formou sborníků. Vzhledem k plánovanému harmonogramu VZ lze dosavadní práci shrnout takto: Podařilo se
ve větší míře prosadit mezioborový typ bádání s důrazem
na metodologii mezikulturních kontaktů a zkoumání integrace mimoevropských tradic. Na základě dohody s Nakladatelstvím Karolinum o podpoře edice LIMES se postupně
vydávají základní práce k současné teorii literatury, vztahu
ke kulturnímu dědictví a kulturní historii (Walter Ong,
Technologizace slova). V Litteraria Pragensia byly publikovány příspěvky k tématu after history a tematická čísla Světa
literatury se postupně věnovala problémům hranice kultur,
vyprávění a teorie narace, kulturní distance a interpretace.
Výzkum na poli nového vztahu k textům a k přehodnocování
diskurzu věd o člověku se zaměřil jak na místo literární vědy

v době elektronických médií (publikováno převážně v angličtině), tak na vztah myšlení a umění, pokud jde o systematickou linii výzkumu; v linii historického bádání se rozvíjí
velmi široce jednak původní výzkum aristotelské scholastiky,
jednak renesance (v obou případech jde o ojedinělý výzkum
i ve srovnání s jinými evropskými univerzitami). Důležitým
tématem je rovněž problém překladu jako kulturotvorného
aktu. Tomu byly věnovány teoretické workshopy v rámci
konference o Donu Quijotovi a perspektivách komparatistiky. Již vydána byla rovněž celá řada překladů vysoce náročných textů s komentářem či doslovem, a to jak evropského,
tak i mimoevropského původu. Knihy publikované jako
výstupy této části VZ patří k těm, o které projevuje značný
zájem i širší veřejnost. Překladatelská činnost je v některých
případech výsledkem specializovaných seminářů nad příslušnými texty (např. Jean-Paul Sartre a jeho Transcendence
ega). Uvedené publikace jen částečně reprezentují celý rozsah
badatelské práce v rámci VZ: velmi důležitá je účast doktorandů, kterou dokládají statě v odborných časopisech,
publikované disertace k relevantním tématům, semináře
a zahraniční stáže či studijní pobyty. Pokud jde o zúčastněná
pracoviště, lze přinejmenším říci, že dík společné práci se
směrem k mezioborovosti a mezikulturnímu dialogu posunula rovněž sama struktura výuky, takže i v tomto ohledu je
přínos VZ velmi cenný.
MSM 0021620825 Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor
Řešitelský tým vedený doc. Starým postupoval podle schváleného harmonogramu a splnil všechny plánované cíle. Jde
o široce koncipovaný projekt, členěný do devíti dílčích
podúkolů; jednotícími momenty jsou emergencionistický
přístup k jazykovým jevům a srovnávací charakter jejich
studia. Dosažené výsledky mají výrazný interdisciplinární
přesah a otvírají významné možnosti aplikací technických,
společensko-politických i pedagogických. Jádro činností
v r. 2006 spočívalo zvláště (a) v terénním výzkumu v Čechách,
na Slovensku, v dalších oblastech Evropy a v centrální Asii,
částečně za mezinárodní účasti (audio- a videonahrávky,
sběr textové a ústní tradice, budování fonetické databáze);
(b) ve vytváření slovníkových databází, korpusů, digitalizaci slovníkového i hláskoslovného materiálu; (c) v rozvíjení mezinárodních odborných sítí, v publikaci výsledků
formou monograﬁí, sborníků, článků a studií, jejich prezentování na konferencích a workshopech, v organizaci
workshopů a konferencí – vše ve velké míře i na mezinárodním poli. Za uplynulé dva roky publikovali badatelé vedle
studií menšího rozsahu více než šedesát odborných knih
nebo kapitol (v roce 2006 např. ELŠÍK, V.  MATRAS,
Y.: Markedness and language change: The Romani sample.
Berlin : Mouton de Gruyter, 2006, 475 s.; NEKVAPIL, J. 
NEUSTUPNÝ, J. V.: Language management in the Czech
Republic. In: BALDAUF, R.  KAPLAN, R. B. (eds.):
Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2.: The
Czech Republic, The European Union and Northen Ireland.
Clevedon, Buﬀalo, Toronto: Multilingual Matters, 2006,
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s. 16 –201; OBERFALZEROVÁ, A.: Metaphors and
Nomads. Praha: Triton, 2006, 199 s.); účastnili se padesáti mezinárodních konferencí (např. mezinárodního kongresu
mongolistů v Ulánbátaru), uspořádali čtyři zásadní mezinárodní konference (např. celosvětově velmi významnou
romistickou konferenci 7ICRL v Praze či Czech-German
Workshop in Speech Processing, rovněž v Praze).
MSM 0021620826 Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Výzkum civilizace starého Egypta
Vědecká činnost probíhala v souladu s programem VZ
schváleným na rok 2006. Šlo o řešení konkrétních témat
devíti podúkolů VZ. Celkem bylo připraveno pět uplatněných odborných monograﬁí (nejvýznamnější je publikace
MIROSLAV VERNER ET AL.: Abusir IX. The Pyramid
Complex of Raneferef. The Archaeology, Praha, 2006,
a MIROSLAV VERNER – PAULE POSENERKRIÉGER –
HANA VYMAZALOVÁ: Abusir X. The Pyramid Complex
of Raneferef. The Papyrus Archive, Praha 2006), u dalších
pěti bylo zahájeno uplatnění (jsou již v tisku nebo v závěrečném edičním řízení). Během řešení úkolů VZ byly připraveny i dvě popularizační knihy. Dále byly připraveny
sborníky, z nichž dva jsou již uplatněné a dva se nacházejí ve
fázi zahájeného uplatnění. Na přípravě dalšího sborníku se
řešitelský tým spolupodílel.

Obálky knih Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef a Abusir X.
The Pyramid Complex of Raneferef

V rámci projektu byly připraveny a prezentovány další
výstupy, jako mezinárodní vědecký workshop a výstavy doma
i v zahraničí (ve spolupráci s MZV ČR, resp. Českými kulturními centry v zahraničí) přibližující nejnovější výsledky
VZ, mnohé odborné i popularizační přednášky v ČR i zahraničí, ale i vystoupení v médiích. Při zpracovávání jednotlivých úkolů svoji důležitou úlohu sehrála multidisciplinární
spolupráce s vědeckými institucemi jak v ČR, tak i v zahraničí. Zároveň byla rozvíjena archivační činnost, digitalizace
archeologické dokumentace a vyvíjen archivní databázový
systém. Na české archeologické koncesi v Abúsíru probíhaly
další etapy plánovaných terénních prací. Intenzivní rekonstrukční a sanační práce probíhaly v Ptahšepsesově mastabě,
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hrobovém komplexu panovníka Raneferefa a královny
Chentkaus II. Na jaře 2006 se práce v Abúsíru soustředily
do jižní části české archeologické koncese. V jejich průběhu
došlo k objevu doposud neznámých hrobek z 5. dynastie
(cca 2400 př. Kr.) a rozlehlého pohřebiště posvátných zvířat.
Na podzim roku 2006 došlo k objevu velké hrobky doposud
neznámého prince Verkaurea na abúsírském pyramidovém
poli.
MSM 0021620827 Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
VZ „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ probíhá na FF UK od 1. 1. 2005. Na FF UK je personálně zabezpečen badateli kategorie tzv. D1 (50 osob) a D2 (53 osob). Je
rozdělen do pěti základních okruhů:
I. Antický svět a české země v 1. tisíciletí.
II. Země Koruny království českého a jejich místo v integračních procesech střední Evropy do poloviny 17. st.
III. České země uprostřed novověké Evropy
(19.–20. st.).
IV. České země v dějinách duchovní a výtvarné kultury
střední Evropy.
V. Česká věda a kultura uprostřed Evropy.
Obsáhlost a poměrně složitá struktura VZ je založena na
interdisciplinaritě jako propojujícím prvku. V řešení VZ
došlo k jednotlivým dílčím odchylkám od původně stanoveného programu i časového harmonogramu jeho plnění.
Většina z nich byla vyvolána objektivními, a někdy i náhodnými okolnostmi (nemoc, mateřská dovolená, odchod pracovníků z pracovního poměru, neočekávané povolání do
akademických funkcí atp.); v těchto případech byla buď provedena náhrada, anebo byl pozměněn harmonogram plnění
výzkumu.
Řešitelský kolektiv i přes výše uvedené změny vykazuje stabilitu, v případě nutné náhrady se dařilo najít mladé a badatelsky
připravené kolegy, kteří se do výzkumu plnohodnotně zapojili. Za nejzávažnější změny v programu VZ je třeba považovat
ukončení projektu V.B.1 (Cesty a cestování v 17. a 18. století)
k 1. 1. 2006, neboť nebyl zahájen podle očekávaných předpokladů. Interní kolokvium 3. 11. 2006 ukázalo, že se daří
metodologicky a metodicky integrovat jednotlivé projekty,
i když pochopitelně existují v míře této mezioborové integrace
mezi některými konkrétními projekty i větší odchylky, dané
jejich odlišnou povahou. Míru publikační činnosti lze hodnotit jako vysoce nadprůměrnou nejen z hlediska její kvantity,
ale také z pohledu kvalitativního. Řada publikovaných výstupů
přináší nové poznatky i nové interpretace, a přispívá tak k překonávání dosavadního obrazu daných enkláv českých dějin,
jež jsou namnoze opřeny ještě o koncept národních dějin,
vytvořený v 19. století. Dosud publikované studie či knižní
publikace jsou založeny na původním pramenném výzkumu,
a v těch případech, v nichž tomu tak není, resumují dosavadní badatelské výsledky a přinášejí nová hypotetická řešení.
Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech uplatněné: 123; odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných

recenzovaných knihách, uplatněné: 30; články ve sbornících
uplatněné: 123; recenze, zprávy, anotace, výstavy, překlady,
editorská činnost etc., uplatněné: 75.
Ke konci roku 2006 byly zpracovány průběžné zprávy,
a to za dvouleté období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006.
Z hlediska celouniverzitního se vědecký tým katedry sociologie pod vedením doc. PhDr. Jiřího Buriánka, CSc., podílí
na výzkumném záměru Fakulty sociálních věd UK.
6. ODDĚLENÍ EDICE  PŘEHLED ČINNOSTI
ZA ROK 2006
I. Redakční práce
Učební texty
Z plánovaných dvaceti titulů skript na rok 2006 byly do
tisku odevzdány autory tři tituly, čtyři tituly byly odevzdány mimo plán a u dvou dalších titulů bylo požádáno
o dotisk.
AUC Philologica, AUC Philosophica et Historica, DeskTop
Množství titulů i stran připravených a vydaných titulů opět
vzrostlo. V roce 2006 stoupl ve srovnání s rokem 2005 o šest
titulů počet odevzdaných rukopisů – zejména se na tom
podílejí tituly plánované pro vydání v DeskTopu, kde z plánovaných 32 titulů byla odevzdána ke zpracování plná polovina (z 29 titulů určených k vydání do AUC – Nakladatelství
Karolinum – bylo odevzdáno ke zpracování do edičního
oddělení 10 titulů, tj. cca 1/3). V roce 2006 bylo zpracováno
o tři rukopisy více než v roce předcházejícím. Více než třetina
tohoto počtu byla cizojazyčná (deset titulů).
Celkově došlo k nárůstu zpracovaných stran – ve srovnání s rokem 2005 o celou třetinu (r. 2006 – 15 650 stran;
r. 2005 – 11 969 stran). Rozsah přečtených rukopisných
stran byl překročen jen nepatrně (cca o 3 %: r. 2006 – 2856,
r. 2005 – 2781 stran), zato o cca další polovinu vzrostl rozsah korektorsky sledovaných stránek (150 % předchozího
roku: r. 2006 – 8496 stran, v roce 2005 – 5654 stran,
r. 2004 – 3 946 stran) a cca o 20 % vzrostl počet stránkových
korektur. Velký rozsah korektur lze připsat práci na dvou rozsáhlých sbornících (Slavica Pragensia 38 – 423 stran, Z PVH
VI – 820 stran) i většímu objemu technických korektur cizojazyčných sborníků.
Mimoto byly u 1513 stran rukopisů (9 titulů) provedeny
elektronické úpravy, tj. převedení redakčních zásahů a technická úprava zpracování (kupř. poznámek).
Tento počet značně překračuje možnosti oddělení při
současném personálním obsazení (jedna redaktorka na
plný úvazek + organizační náplň, jedna externí redaktorka).
Zpracování tak velkého množství titulů bylo dosaženo soustavnou prací přes čas a o víkendech.
Nakladatelství Karolinum: Už tradičně je kladen zvýšený
důraz na důkladnou přípravu každého rukopisu po technické
stránce, aby jeho počítačové zpracování i korektury byly co
nejjednodušší. Při počítačové úpravě rukopisů proto spolupracujeme s autory (výjimečně se tato počítačová úprava provádí přímo v edičním oddělení). Na technickém zpracování

rukopisů se podílí externí technická redaktorka (zpracovala
2009 stran).
Z rukopisů dodaných do edičního oddělení byly v průběhu roku 2006 předány do tisku čtyři tituly, šest titulů se
nachází v závěrečném stadiu zpracování (tj. těsně před odevzdáním), šest titulů je v různém stadiu redakčního zpracování, čtyři na redakční zpracování čekají.
Pro nárůst práce (po spojení s DeskTopem větší množství
titulů; nárůst stránkového rozsahu odevzdávaných rukopisů)
stále přetrvává neúměrně dlouhá doba od odevzdání titulu
k jeho předání do nakladatelství i doba, kdy titul po korektuře
vracíme. Od odevzdání rukopisu do edice po dodání hotového titulu tak uplyne až 1,5 roku a více. V důsledku nedostatečné kapacity edičního oddělení nelze vždy v potřebné
rychlosti zvládnout tiskovou přípravu a korektorské práce.
DeskTop: Odevzdané rukopisy jsou pracovnicí DeskTopu
připraveny v počítači do tisku včetně návrhu obálky – v edičním oddělení probíhá jejich technická a většinou i jazyková
korektura. Poté jsou předány do Reprostřediska MFF UK,
které zajistí jejich tisk a vazbu.
Zpracováno bylo čtrnáct publikací, z toho bylo osm titulů
odevzdáno v průběhu roku 2006, zbytek tvoří skluzy z předchozího roku. Celkově vyšlo v DeskTopu 21 titulů (mimo
čtrnácti redakčně sledovaných titulů to byla tři skripta
v kroužkové vazbě – camera ready, další čtyři tituly v pevné
vazbě byly tištěny též ve formě camera ready).
V závěru roku bylo přednostně připravováno k tisku šest
titulů, jejichž tisk byl hrazen z grantových prostředků.
Vydání publikace prostřednictvím DeskTopu trvá v průměru cca 4–5 měsíců.
Seznam přednášek 2006/2007
Byly zpracovány podklady, provedena jedna korektura a náhled (počítačové zpracování a tisk proběhl mimo fakultu).
Seznam přednášek FF UK 2006/2007 (326 stran) byl zpracován a dodán v termínu (předán do skladu 23. 8. 2006) –
kromě knižní podoby byly dány do prodeje i jeho dílčí části
(podle oborů a jednotlivých pracovišť).
II. Skladování a distribuce publikací
Na sklad a k distribuci jsou přijímány především publikace
AUC (Philologica a Philosophica et Historica), zčásti publikace tištěné fakultním DeskTopem (některé z nich pouze
k odeslání povinných výtisků) i jiné publikace vydané ústavy
a katedrami mimo nakladatelství Karolinum a DeskTop.
Edice zajišťuje rovněž skladování a distribuci Seznamu přednášek FF UK.
Výrazně se zvýšil počet naskladněných titulů (o více než
polovinu ve srovnání s rokem předcházejícím, cca o třetinu
při srovnání s rokem 2004). O čtyři více než loni bylo naskladněno titulů z nakladatelství Karolinum i z DeskTopu.
Celkově se ale více než zdvojnásobil počet titulů, které byly
převzaty k distribuci od jednotlivých pracovišť (v roce 2002
tři tituly, v r. 2003 pět titulů, v r. 2004 osm titulů, v r. 2005
dvanáct titulů, v r. 2006 – dvacet pět titulů).
Celkový obrat dosáhl 1 837 461 Kč, což odpovídá
127,87 % skutečnosti r. 2005. Významně se na tom podílí
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odpis starších publikací v rozsahu cca 571 tis. Kč a akce na
snížení skladu, kdy byly na jednotlivá pracoviště na základě
dohody převedeny zbytkové náklady starších titulů určené na
dary a výměnu (493 tis. Kč). Toto výrazné snížení skladovaných zásob bylo vynuceno stěhováním do nových skladových
prostor, které jsou menší než původní. Přestěhování skladu
proběhlo v říjnu 2006. Negativně se na výši prodeje projevuje požadavek Nakladatelství Karolinum na převádění části
nákladu titulů nakladatelství prodejně v Celetné zdarma. Pro
potřeby nakladatelství tak od počátku r. 2004 deponujeme
10 % nákladu nových titulů po dobu dvou let. Po uplynutí
této lhůty bude neodebraný zbytek publikací účetně naskladněn a obvyklým způsobem distribuován.
III. DeskTop
Kromě počítačového zpracování titulů vydávaných samostatně
FF (tisk MFF UK) připravuje oddělení DeskTopu různé tituly
menšího rozsahu a v menším nákladu pro jednotlivá pracoviště
fakulty, jedná se o různé učební materiály s kroužkovou vazbou (zejména pro zahraniční studenty, kteří si výrobu těchto
materiálů hradí). Takto bylo připraveno cca 26 titulů v kroužkové vazbě za cca 200 tis. Kč (mimo to ještě tři tituly pro edici
k prodeji za 101 250 Kč). Kromě toho poskytují dvě pracovnice DeskTopu nejrůznější služby jednotlivým pracovištím
fakulty i děkanátu – jde o výrobu vizitek, letáků, pozvánek
apod. Hrazené služby dosáhly v roce 2006 celkového objemu
244 925 Kč. K účtovaným částkám bylo připočítáváno 15 %
marže, tato částka se tedy zvýšila o 45 900 Kč. Práce vykonané pro pracoviště děkanátu dosáhly částky 27 132 Kč.
Pí Marešovou nahradila od dubna 2006 pí Alena Nairn, pracoviště bylo vybaveno modernějším počítačem. Zpracování
publikací probíhá nyní v aplikaci InDesign.
IV. Výstavy
Jako každoročně zorganizovalo oddělení edice výstavku ke
Dni otevřených dveří v budově FF UK. Po dobu deseti dní
bylo vystaveno v šestnácti vitrínách cca 248 titulů z více než
třiadvaceti pracovišť FF.
V. Souhrn aktiv oddělení edice v r. 2006
Prodej – zisk (v Kč) . . . . . . .
Mez. výměna – získané tituly (v Kč) . .
Prodej do zahraničí – zisk (v Kč) . . .
Dílčí Karolinky – zisk (v Kč) . . . . .
Zisk (15 % marže) . . . . . . . .
Aktiva celkem . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

322 345,–
399 891,–
. 5 660,–
. 7 225,–
45 900,–
781 021,–

Souhrn aktiv edice byl v r. 2006 cca o 172 tis. Kč vyšší ve
srovnání s rokem minulým (128,13 % loňské skutečnosti).
Oddělení edice pracovalo v roce 2006 ve složení: tři
pracovnice v edici (z toho jedna na poloviční úvazek), dvě
pracovnice v DeskTopu. Redakční dohled nad řadami
AUC Philologica a Philosophica et Historica probíhá převážně formou externí spolupráce, při technické redakci titulů
vypomáhá druhá externí pracovnice. Tisk publikací FF mimo
Nakladatelství Karolinum probíhá ve spolupráci s Reprostřediskem MFF UK v Karlíně.
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Výrobní náklady za publikace FF UK (Karolinum)
v r. 2006:
Philosophica et Historica . . . . . . 149 114,60 Kč
Philologica . . . . . . . . . . 415 925,70 Kč
Proceedings . . . . . . . . . . 146 146,40 Kč
SMP . . . . . . . . . . . . 101 778,– Kč
SOP . . . . . . . . . . . .
24 353,– Kč
Ibero-Americana Pragensia . . . . .
71 875,– Kč
. . . . . . . . . . . (+ dotace 95 328,– Kč)
PEP . . . . . . . . . . . . 69 351,40 Kč
Celkem . . . . . . . . . . . 978 544,10 Kč
(+ dotace 95 328,– Kč)
Obrat publikací FF UK (Karolinum) v r. 2006:
Výměna . . . . . . . .
728 571,– Kč
Prodej . . . . . . . . .
121 113,– Kč
Dary . . . . . . . . .
119 417,– Kč
Celkem. . . . . . . . .
969 101,– Kč
Realizace nákladů v %: . . . . . .
99,04 %
Z toho edice FF UK (Karolinum) v r. 2006:
Výměna . . . . . . . . . . . 399 891,– Kč
Prodej. . . . . . . . . . . . 121 113,– Kč
Dary . . . . . . . . . . . . 119 417,– Kč
Celkem . . . . . . . . . . . 640 421,– Kč
Realizace nákladů v %: . . . . . . . 65,45 %
7. NOVÁ EDIČNÍ ŘADA FF UK
Vysoká vědecká kvaliﬁkace učitelů vytváří základní bázi pro
kvalitní studijní programy a zde se vědecká činnost fakulty
bezprostředně prolíná s jejím posláním v oblasti výuky.
Velké vědecké výkony v jednotlivých oborech vytvářejí
prestiž fakulty jak v českém, tak i v mezinárodním měřítku.
Filozoﬁcká fakulta se proﬁluje jako velmi silné a výkonné
vědecké pracoviště výrazně začleněné do sítě mezinárodních
vazeb. Obraz o mimořádném počtu rozličných oborů pěstovaných na Filozoﬁcké fakultě UK, o velkém potenciálu
fakulty, jejích ústavů a na nich působících osobností chce
podat nově otevíraná celofakultní ediční řada Opera Facultatis
philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. Tato ediční
řada navazuje na tradici ediční reprezentace fakulty z doby

Obálky edice Opera Facultatis philosophicae
Universitatis Carolinae Pragensis

před rokem 1939. Programové řízení této nově otevírané
edice je svěřeno redakční radě složené z významných osobností Filozoﬁcké fakulty. Úkolem tohoto vydavatelského
projektu je podat svědectví o badatelské práci fakulty jak
uvnitř České republiky, tak i v zahraničí. Proto se předpokládá, že co největší počet svazků bude tištěn v cizích
jazycích. Do programu budou zařazovány monograﬁcké
práce výrazných badatelských osobností fakulty, jubilejní
sborníky podávající svědectví o jednotlivých osobnostech
fakulty a příslušných vědních a studijních oborech pěstovaných na fakultě, sborníky z významných mezinárodních
konferencí, výstupy z důležitých vědeckovýzkumných programů, habilitační práce a vynikající doktorské disertace.
Svazky zařazené do edičního programu budou vybírány tak,
aby seznamovaly s prací fakulty a jejích ústavů co nejširší
publikum. Tento požadavek přitom nemůže vést ke snižování vědecké hodnoty zařazených titulů. Předpokládáme, že
tato základní řada se stane páteří publikační činnosti fakulty
a že následně k ní budou jako samostatné odnože připojovány i další ediční projekty. V roce 2006 byly připravovány
první dva svazky nové edice, jejichž výroba bude ukončena
v březnu r. 2007.
8. CENTRUM DOKUMENTACE EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Univerzita Karlova je vedle svého poslání na poli výuky
a vědeckého výzkumu i správcem významných kulturních
hodnot, které jsou v jejím majetku. K nim patří i obrazový archiv ústavů dějin umění, jehož význam a hodnota
přesahují český i středoevropský rámec. Na Karlově univerzitě zakotvil obor dějiny umění v roce 1850, kdy byl
díky podpoře hraběte Lva Thuna profesorem české archeologie a historie umění jmenován Jan Erazim Vocel. Jeho
jmenováním vznikla po Královci a Berlíně třetí univerzitní
stolice pro obor dějiny umění v celoevropském měřítku.
Své místo v historii oboru na půdě Karlovy univerzity má
vedle Filozoﬁcké také Katolická teologická fakulta. Dějiny
umění byly v osmdesátých a devadesátých letech 19. století
vyučovány v jejím těsném „sousedství“ – v arcibiskupském
semináři. V roce 1921 zde byla zřízena stolice pro křesťanskou archeologii a dějiny umění. Mimořádným profesorem zde byl jmenován Josef Cibulka, který od akademického roku 1928/1929 působil také na Filozoﬁcké fakultě.
Tehdejší těsné spojení oboru na Filozoﬁcké a na Katolické
teologické fakultě je velmi dobrou tradicí, na niž se dnes
navazuje.
Dějiny umění na Karlově univerzitě nebyly od samého
počátku pěstovány jen v omezeném rámci české kotliny.
Profesoři a další učitelé ve své vědecké práci a výuce vykládali
vždy české umění v kontextu tvorby evropské a takový charakter měly vždy i jejich vazby odborné a osobní. V tomto
úsilí jim pomáhala mimořádně rozsáhlá a cenná knihovna.
Vedle knižního fondu byl od samého počátku nedílnou součástí výuky na katedrách dějin umění obrazový fond. Z velké
většiny sestával z rozměrných fotograﬁí, ale částečně byl
tvořen i graﬁckými listy různé kvality a provenience. Vývoj

fotograﬁckých technik v posledních desetiletích 19. století
umožnil i rozsáhlou produkci diapozitivů. Tak jako řada dalších evropských univerzitních pracovišť kupovaly i katedry
dějin umění v Praze snímky s uměleckohistorickou tematikou doslova po celém kontinentu. Nejprestižnější evropské
fotoateliéry tak dodávaly do Prahy stovky a tisíce skleněných
diapozitivů. Tak vznikly na Karlově univerzitě tři (alespoň
po jistou dobu paralelně vedle sebe fungující) soubory,
jejichž osudy byly často stejně pohnuté jako osudy jejich
vlastníků. Po uzavření českých vysokých škol na podzim
roku 1939 získal snímky z českého ústavu do správy uměleckohistorický ústav německé Karlovy univerzity. Naopak
po druhé světové válce a jeho zrušení se celý fond stěhoval
pod křídla univerzity české. Přitom se část mimořádně rozsáhlého fondu pražské německé univerzity dostala na půdu
Katolické teologické fakulty, větší část převzala Filozoﬁcká
fakulta. Proto zůstal tento cenný materiál rozdělen mezi obě
univerzitní instituce. Přes mnohá stěhování, velkou nepřízeň osudu i nepochopení významu a ceny tohoto souboru se
do dnešních dnů dochovalo více než třicet tisíc diapozitivů.
K tomuto fondu byly v minulosti přičleněny ještě i menší
soubory, např. archiv Klubu německých amatérských fotografů v Praze a oborová sbírka památkové péče vyučované
před druhou světovou válkou na pražské německé technice.
Spolu s nesmírně bohatým, i když částečně poškozeným souborem fotograﬁí tak tvoří fond diapozitivů jeden
z nejcennějších památkových souborů, které se nacházejí
v majetku Univerzity Karlovy. V tomto značně rozsáhlém
souboru diapozitivů a fotograﬁí pořízených vesměs v mimořádné kvalitě a dílem kdysi nakoupených od renomovaných evropských ateliérů jsou dokumentovány památky jak
v Čechách a na Moravě, tak i v řadě dalších evropských
zemí. Nechybí tu snímky měst, staveb a uměleckých děl,
která byla poškozena či zničena během válečných katastrof 20. století. Obrazový fond Filozoﬁcké fakulty byl
v sedmdesátých letech minulého století vyvezen z Prahy
do Hostinného a provizorně uložen v nevyhovujících prostorách. Tam také došlo k poškození části tohoto fondu.
Z iniciativy nového vedení FF byl tento fond převezen do
Prahy. V současné době probíhá rozsáhlá restrukturalizace
a katalogizace tohoto fondu spojená s jeho následnou digi-

Sbírka Centra dokumentace evropského kulturního dědictví
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talizací. Předpokládá se, že tuto sbírku bude v budoucnu
spravovat Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví, které bude ustaveno jako společné zařízení
Filozoﬁcké fakulty UK a Katolické teologické fakulty UK.
V běhu jsou jednání s partnerskými zahraničními institu-

cemi (Deutsche Fotothek Dresden; Technische Universität
Dresden, Philosophische Fakultät) o napojení tohoto fondu
na mezinárodní dokumentační síť. Bohatý fond této sbírky
byl využit i pro přípravu kalendáře Univerzity Karlovy pro
rok 2007.

Skleněný diapozitiv katedrály sv. Víta na Pražském hradě
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III. ROZVOJ

garant kapitoly
Ing. Jiří Gregor,
proděkan pro rozvoj

1. HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ FAKULTY
Rok 2006 přinesl do hospodaření fakulty některé změny,
které vyplynuly z novelizovaného vysokoškolského zákona
na konci roku 2005. V prvé řadě byl obdobím, kdy fakulta
nesla v plném rozsahu přechod na nový vnitřní mzdový
předpis univerzity. Stejně jako v předchozím roce pomáhal fakultě tlumit dopady změny způsobu odměňování
významný přísun prostředků na vědu a výzkum. Nově byl
v návaznosti na změnu VŠZ a pravidla hospodaření UK zřízen sociální fond, který vytváří na vrub nákladů zdroje pro
podporu zaměstnanců zejména formou příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění. Pro hospodaření fakulty
znamenala tato změna skokové navýšení nákladů formou
odvodů do fondu. Tvorba fondu v roce 2006 byla v maxi-

Celkový pohled na dvůr při archeologickém průzkumu

mální výši 2 % z objemu vyplacených mezd. Stejně jako
v předchozím roce byl kladen důraz na maximální využití
všech termínovaných účelově určených zdrojů. Jejich čerpání se stává z hlediska časového užití a účelnosti častým
problémem, který v konečném důsledku přináší zejména
v závěru roku mnohé obtíže. Proto bude využití účelově získávaných prostředků jedním z hlavních témat hospodaření
i v roce následujícím. Fakulta hospodařila v roce 2006 se
ziskem jak v činnosti hlavní, tak doplňkové. Celkový zisk je
ve výši 7,484 mil. Kč.
V oblasti rozvojové stála na prvním místě realizace druhé
etapy výstavby centrální knihovny. Po schválení zadávací
dokumentace na provedení stavby a obchodních podmínek
bylo v dubnu 2006 ve spolupráci s externím organizátorem
spol. EUROTENDER, s. r. o., zahájeno řízení na výběr zho-

Původní stav 2. suterénu, kde sídlila knihovna rusistiky. Původně tu byla
tělocvična.
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Druhý suterén v průběhu stavby

tovitele díla. Zahájení výstavby s vybraným zhotovitelem
I. ČESKÁ STAVEBNÍ PRAHA, s. r. o., se opozdilo proti
původnímu předpokladu (září 2006) o dva měsíce zejména
pro schvalování dodatku k investičnímu záměru z důvodu
navýšení objemu prostředků na realizaci akce z 42 mil. Kč
na 47,3 mil. Kč. Toto zpoždění znemožnilo využít pro
hlučné bourací a zemní práce klidné období letních prázdnin. Další průběh akce z hlediska časového a ﬁnančního
byl ovlivněn zejména záchranným archeologickým výzkumem, který na stavbě provádí Muzeum hlavního města
Prahy, dále pak nepředvídatelným stavem nosných konstrukcí po obvodu budovy v suterénech do nám. J. Palacha.
V neposlední řadě nepřispívá k hladkému průběhu akce hledání náhradních skladových a pracovních prostorů zabíraného suterénu, a to zejména pro Ústav Českého národního
korpusu. Celkem bylo na realizaci akce v roce 2006 čerpáno 11,1 mil. Kč státní dotace. Z vlastních zdrojů fakulta
vynaložila v rámci plánované spoluúčasti prostředky ve výši
0,48 mil. Kč, zejména na zajištění technického dozoru
stavby, výběr zhotovitele díla a práce na archeologickém
výzkumu.
Další akci týkající se reprodukce majetku s účastí státního
rozpočtu představovalo dokončení nátěrů části oken hlavní
budovy v rámci „UK FF – dílčí rekonstrukce a obnova“,
pokračující z roku 2005. Dotace byla čerpána v plném rozsahu převedených prostředků ve výši 2,1 mil. Kč.

Drobnou akcí bylo pořízení průkazů energetické náročnosti, kterými fakulta v návaznosti na dříve provedené energetické audity vyhověla novelizovanému zákonu o hospodaření s energiemi. Na realizaci akce fakulta získala dotaci
z České energetické agentury ve výši 100 tis. Kč a vlastními
zdroji přispěla částkou 44 tis. Kč.
Významnou rozvojovou aktivitou, která byla po vleklých
administrativních krocích dotažena v závěru roku 2006 do
zdárného konce, byla akvizice pozemku a domu pro Centrum
terénního výzkumu v Mělníce. Investice byla pořízena nákladem 2,9 mil. Kč, které fakulta vynaložila z vlastních zdrojů
z fondu reprodukce majetku.
Další činností hodnou zvláštního zřetele bylo faktické
započetí nové formy spolupráce s městem Hostinné na provozu Galerie antického umění, která by měla v konečném
důsledku přispět zejména k lepší prezentaci soch, jež fakulta
vlastní, a k jejich postupné restauraci.
Současně došlo po dohodě s Katolickou teologickou
fakultou k převozu skleněných diapozitivů Ústavu pro dějiny
umění deponovaných v Hostinném. Po několika letech se
tak vrátily na akademickou půdu cenné historické materiály, které by měly po postupném očištění a digitalizaci najít
uplatnění ve vzdělávací a vědecké činnosti obou fakult.
V únoru 2006 byla novým vedením zadána a v polovině
roku dokončena prostorová analýza fakulty, která potvrdila
její výraznou prostorovou poddimenzovanost. V roce 2006
činila hodnota čisté užitkové plochy připadající na jednoho
studenta 2,29 m2, přičemž za optimální je považována hodnota okolo 6 m2.
2. MZDY

Nový objekt Centra terénního výzkumu v Mělníce
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Odměňování v roce 2006 probíhalo podle platného vnitřního mzdového předpisu. Jednotlivé rozpočty platů základních součástí byly odvozeny od stejných výkonových kritérií
jako v roce 2005. Současně se začal připravovat vícekriteriální způsob rozdělování prostředků na mzdy, který by neměl
vycházet pouze z normativní výukové činnosti pracoviště.
Nový způsob rozdělování prostředků by měl být částečně
uplatňován již v roce 2007.

Mzdy (218,8 mil. Kč) a zákonné odvody jsou nejvýznamnějšími položkami nákladů fakulty, společně představují
58,9 % celkových nákladů. Mzdové prostředky z dotace na
hlavní činnost činily 136,6 mil. Kč včetně odměn školitelům
(dle opatření rektora UK) a účelových odměn z prostředků
na speciﬁcký výzkum.
Vývoj mezd a počtu zaměstnanců ve srovnání s rokem
2005 je patrný v následujících tabulkách a grafech.

Asiststenti

Lektoři

Věd. prac.

THP

Dělníci

Celkem

- 10
7 83
6 17 68
25 56 67
12 26 15
10
1
2
53 107 245

28
25
6
5
2
66

7
18
9
14
5
53

38 47
24 36
11 20
10 52
5 17
4
8
92 180

1
2
7
1
11

131
193
139
236
83
25
807

Docenti

Odb. asist.

do 29 let
30 –39 let
40 – 49 let
50 –59 let
60 – 69 let
nad 70 let
Celkem

Profesoři

Věkové
rozpětí

Pracovníci dle profesí a věkové struktury –
stav k 31. 12. 2006

Průměrné měsíční mzdy (dotace + VZ, GAUK, FRVŠ)
Průměrný
evid.
Profesoři
Docenti
Odborní
asistenti
Asistenti
Lektoři
Vědečtí
pracovníci
THP
Dělníci

3. GRANTY A PROJEKTY ŘEŠENÉ NA FF UK
V ROCE 2006
Dne 1. 11. 2006 byl rozhodnutím děkana vytvořen grantový referát FF UK (Ing. Filip Malý, Mgr. Jana Bryksíová),
jehož náplní je aktivně podporovat grantovou aktivitu na
fakultě. V rámci rozdělení jednotlivých gescí proděkanů
FF UK byl tento referát zařazen do gesce proděkana pro
rozvoj.
Následující tabulky informují o nejdůležitějších grantech,
projektech a výzkumných úkolech řešených na FF UK v roce
2006:
1. Souhrnný přehled řešených úkolů spolu s vyhodnocením
úspěšnosti nově podávaných žádostí u jednotlivých agentur
a celkovou výší podpory od jednotlivých agentur.
2. Jmenovitý výčet grantů a projektů řešených na FF UK
v uplynulém roce a jmenovitý výčet projektů speciﬁckého
výzkumu, které fakulta podpořila v rámci interního výběrového řízení – celkem 42 projektů vědecké spolupráce studentů a pedagogů. Celková výše projektové podpory činila
téměř 5 milionů Kč. Tato informace je obsažena v sekci
Přílohy.

Počet zam.
přepočtený

2006
37 023
29 343

2005
34 395
26 509

2006
50,2
97,1

2005
51,6
106,7

22 288

20 628

216,3

236,0

19 000
16 570

17 498
14 702

40,2
37,5

48,4
25,6

25 558

27 094

62,0

37,9

17 038
9 945

15 639
9 329

150,8
10,0

149,7
11,0

Celkem:

664,1

667,0

Průměr.
evid

Počet zam.
přepočtený

Průměrné měsíční mzdy zaměstnanců

2006

2005

2006

2005

Z dotace

17 818

16 022

603,9

609,5

Ze všech
příjmů

24 490

22 738

671,2

677,05
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Souhrnný přehled řešených úkolů
Řešené
celkem

Z toho
nové

Kation

3

3

5

60 %

96 000 Kč

Českoněmecký fond budoucnosti

2

2

2

100 %

120 318 Kč

13

9

4)

406 902 Kč

8

4)

354 189 Kč
1 426 577 Kč
778 996 Kč

Agentura / Program

ESF
z toho spoluřešitelské

1)

12

Podané
celkem

Úspěšnost

Výše podpory

Evropská komise

7

4

4)

• z toho 6. rámcový program

3

2

4)

• z toho AGIS

1

222 000 Kč

425 581 Kč

• z toho DAPHNE

1

1

4)

• z toho Socrates

2

1

4)

107 023 Kč

Fond rozvoje CESNET

1

1

4)

0 Kč 2)

FRVŠ

4

4

11

36 %

385 000 Kč

GA AV ČR

4

2

5

40 %

1 023 000 Kč

58

18

35

49 %

25 863 194 Kč

9

1

GA UK

20

9

18

50 %

3 890 000 Kč

MK ČR

2

2

2

100 %

270 000 Kč

MŠMT ČR (pouze spoluřešitelské)

2

1

MŠMT ČR Centra základního
výzkumu

2

2

• z toho spoluřešitelský

1

MŠMT ČR INGO

1

GA ČR
• z toho spoluřešitelské

MŠMT ČR Rozvojové projekty

17

1 542 000 Kč

4)

6

40 000 Kč

33 %

2 916 000 Kč

1

4)

2 339 000 Kč

17

4)

17 205 000 Kč
5 194 000 Kč
29 000 Kč

200 000 Kč

• z toho spoluřešitelské

9

9

4)

MŠMT ČR Socrates
(doﬁnancování)

1

1

4)

MŠMT ČR Výzkumné záměry

5

94 531 647 Kč

MŽP ČR (pouze spoluřešitelské)

1

261 000 Kč

Nippon Foundation

1

0 Kč 3)

CELKEM

143

1)

75

U devíti projektů šlo o neﬁnanční partnerství.
Prostředky čerpané v roce 2006 budou refundovány v roce 2007.
3)
Projekt byl ukončen 31. 3. 2006, prostředky byly vyčerpány již v roce 2005.
4)
Vzhledem k charakteru projektů nemá smysl vyhodnocovat úspěšnost.
2)
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148 663 638 Kč

IV. MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

garant kapitoly
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.,
proděkanka pro zahraničí
a vnější vztahy

V oblasti zahraniční spolupráce byl kladen důraz především
na aktivnější mezinárodní výměnu studentů a pedagogů,
což však vyvolalo vysoké nároky na změny v oblasti činnosti
zahraničního oddělení fakulty.
Vzhledem k celkovému objemu přijíždějících a vyjíždějících studentů a administrativní náročnosti byla posílena
administrativa programu Erasmus o dalšího pracovníka
na poloviční úvazek. Zahraniční oddělení obnovilo spolupráci se základními součástmi prostřednictvím tzv. katedrových koordinátorů s cílem zlepšit informovanost základních součástí o možnostech zahraničních výměn a jejich
podmínkách a zároveň získat možnost lepší zpětné vazby
pro další rozvoj zahraniční spolupráce. Pro lepší informovanost vznikl na stránkách zahraničního oddělení také
přehled jednotlivých nabídek stipendií („Jak a kde studovat v zahraničí“).

Počet vyjíždějících studentů zůstává stabilně kolem 250
za rok, v roce 2006 to bylo 240 studentů, míří především
do zemí, s kterými má FF UK už tradičně dobré partnerské
vztahy, a to jsou Německo, Španělsko a Francie.
V rámci programu Erasmus-Socrates vyjelo 38 pedagogů
FF UK, a to do patnácti zemí (10 Německo, 5 Finsko,
4 Portugalsko, 3 Velká Británie, 3 Slovensko, 2 Francie,
2 Itálie, 2 Polsko, 1 Norsko, 1 Rumunsko, 1 Švédsko,
1 Španělsko, 1 Belgie, 1 Řecko, 1 Litva).

1. ERASMUS

1.1 Bilaterální smlouvy
Platnost velké části bilaterálních dohod byla ukončena akademickým rokem 2006/2007, a proto bylo tento rok uzavřeno
velké množství dohod nových. Pro katedrové koordinátory to
byla příležitost zhodnotit dosavadní výsledky studentských
výměn a zvážit, se kterými univerzitami je vhodné nadále
spolupracovat s přihlédnutím ke studijním plánům oborů
FF UK a zahraničních univerzit. (Viz příloha č. 5.)

V rámci programu Socrates-Erasmus si FF UK v roce 2006
vyměňovala studenty s celkem 146 univerzitami zemí EU,
Norska, Švýcarska, Islandu a Turecka. Studentské mobility
se týkaly celkem 38 studijních oborů.
Oproti roku 2005 se mírně snížil počet přijíždějících studentů, celkem jich bylo ke 4–9měsíčnímu studiu na FF UK
přijato 215. Z toho 73 na letní semestr 2005/2006, 94 na
zimní semestr 2006/2007 a 48 na celý akademický rok
2006/2007. Studenti přijatí na zimní semestr si studium
v hojném počtu dodatečně prodlužují na celý akademický
rok. Největší množství studentů přijíždí z Německa, Francie,
Španělska a Polska.

1.2 Zahraniční oddělení
Zahraniční oddělení se soustavně snaží usnadňovat komunikaci s Evropskou kanceláří a s katedrovými koordinátory,
a to především co nejvčasnější výměnou aktuálních informací. Během letních měsíců a na začátku akademického
roku 2006/2007 byl aktualizován seznam koordinátorů na
jednotlivých katedrách/ústavech. V listopadu 2006 proběhla
schůzka katedrových, fakultních i univerzitních koordinátorů
za účelem zefektivnění spolupráce, která vzájemné komunikaci v mnohém prospěla.
V roce 2006 zahraniční oddělení začalo připravovat informační materiál pro přijíždějící studenty, a to tak, aby obsaho-
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val ucelenou informaci o FF UK, jejích jednotlivých katedrách i o postupech, které studenti budou absolvovat po svém
příjezdu na FF UK. Informační materiál bude dopracován
během prvních dvou měsíců roku 2007.
Již čtvrtým rokem spolupracuje zahraniční oddělení se
studentským Klubem Erasmus, díky kterému funguje na
FF UK systém tutorů pro přijíždějící studenty. Podporuje
ho ve všech jeho aktivitách, usnadňujících i zpestřujících
zahraničním studentům život v Praze.
2. CEEPUS
V roce 2006 úspěšně pokračovala výměna v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange Program for
University Studies), výměnného univerzitního programu
zaměřeného na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit
mezi ČR, Bulharskem, Chorvatskem, Maďarskem, Polskem,
Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem. Program je určen pro
pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru,
postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol.
Na základě spolupráce jednotlivých sítí přijelo pět pedagogů (2 Rakousko, 1 Chorvatsko, 1 Slovensko, 1 Srbsko)
a šestnáct studentů (8 Slovensko, 2 Polsko, 2 Chorvatsko,
2 Makedonie, 2 Srbsko a Černá Hora).
3. VLÁDNÍ STÁŽISTÉ
Na FF UK bylo přijato v rámci těchto stáží v roce 2006 celkem 139 studentů (65 studentů v ZS, 74 studentů v LS).
Největší zájem o vládní stáž byl z Polska, Slovinska a Lotyšska.
Přehled zemí (23), se kterými proběhla spolupráce:
Argentina, Belgie, Bulharsko, Čína, Egypt, Finsko, Francie,
Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Německo,
Paraguay, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina.
V rámci mezivládních dohod vycestovalo v roce 2006
78 studentů, a to do dvaceti zemí. Největší část studentů
(10) vycestovala do Maďarska, následuje Egypt a Rumunsko
se 7 studenty, Čína, Litva a Finsko se 6 studenty, za těmito
zeměmi následují: 5 Polsko, 5 Bulharsko, 5 Mongolsko,
4 Lotyšsko, 3 Dánsko, 2 Itálie, 2 Řecko, 2 Korea, 2 Tchaj-wan, 1 Německo, 1 Izrael, 1 Estonsko, 1 Irsko, 1 Chorvatsko,
1 Makedonie.
4. PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE
A. Naplňování stávajících smluv
V rámci programu meziuniverzitních výměn studentů na
FF UK byla v roce 2006 uskutečněna výměna s celkem třinácti univerzitami (Austrálie, Bělorusko, Bulharsko, Francie,
Chorvatsko, Japonsko, Německo, Nový Zéland, Polsko,
Tchaj-wan, Rakousko, Rusko, Švýcarsko). V rámci tohoto
programu přijelo na FF UK celkem 53 studentů (22 studentů v ZS, 31 studentů v LS). Nejvíce studentů přijelo
z Německa, Ruska a Japonska. Vyjelo 49 studentů FF UK,
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a to zejména na univerzity v Basileji, Bayureuthu, Bernu,
Dortmundu, Jeně, Lipsku, na Lomonosovovu univerzitu
v Moskvě, univerzitu Waseda v Tokiu, Tamkang v Tchaj-peji
na Tchaj-wanu a další.
Zvláštní a mezi studenty oblíbenou skupinu v rámci
přímé spolupráce (meziuniverzitní i mezifakultní dohody)
představují výměnné pobyty na univerzitách v USA,
Kanadě a Mexiku. V letním semestru vyjelo patnáct studentů (University of Texas at Austin, New York University,
University of New Orleans, George Washington University a Kansas State University). V zimním semestru vyjelo
sedmnáct studentů (University of Texas at Austin, George
Washington University, New York University, University
of New Orleans, Kansas State University, Simon Fraser
University a Monterrey Tech). Studentům uvedených univerzit, kteří přijeli v rámci výměny, byla poskytnuta místa
v anglickojazyčném programu ECES.
Během roku 2006 vyjelo v rámci přímé spolupráce celkem 43 pedagogů FF UK, a to do patnácti zemí (10 Polsko,
8 Německo, 5 Rusko, 4 Slovinsko, 4 Slovensko, 2 Švýcarsko,
2 Bělorusko, 1 Ukrajina, 1 Lotyšsko, 1 Bulharsko, 1 Francie,
1 Chorvatsko, 1 USA, 1 Rakousko, 1 Litva). Na FF UK
přijelo celkem 60 pedagogů z jedenácti zemí (23 Německo,
16 Polsko, 7 Slovensko, 3 Bulharsko, 3 Rusko, 2 Finsko,
2 Bělorusko, 1 USA, 1 Belgie, 1 Rakousko, 1 Slovinsko).
B. Nově uzavřené smlouvy v rámci přímé spolupráce
Rámcové smlouvy
Humboldtova univerzita (Německo) – srpen 2006
Fakultní smlouvy
Chengchi University (Tchaj-wan) – listopad 2006
Státní univerzita J. Feďkovyče v Černovicích (Ukrajina) –
listopad 2006
Vysoká škola slavistická v Rivném (Ukrajina) – listopad
2006
Univerzitní smlouvy
Paul Valéry, Montpellier (Francie) – čeká se na podpis
fr. strany
El-Minia University (Egypt) – prosinec 2006
Univerzita v Heidelbergu (Německo) – prosinec 2006
(smlouva umožňující tzv. cotutelle)
C. Nosná témata meziuniverzitní spolupráce
FF UK se přihlásila k projektu vymezení nosných témat pro
doktorské programy a vědeckou spolupráci UK s předními
partnerskými univerzitami. Jedná se o témata v rámci akreditovaných oborů doktorského studia, a to zejména těch,
které jsou již do mezinárodní spolupráce zapojeny (anglistika a amerikanistika, dějiny umění, egyptologie, ﬁlozoﬁe,
historie).
c.1 Visegrádský fond
Zahraniční stážisté také ke studiu na FF UK využívají
Visegrádského fondu. Účelem fondu je rozvoj užší spolupráce mezi zeměmi Visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko,

Polsko, Slovensko) prostřednictvím podpory společných
kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mládeže a přeshraniční spolupráce. Výměny probíhají v rámci
tzv. tematických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv. Z tohoto fondu
dostávají podporu vedle studentů ze zemí Visegradské skupiny také studenti z Ukrajiny a Běloruska. Již za krátkou
dobu fungování tohoto programu v roce 2006 na FF UK přijelo osm studentů z Běloruska, Maďarska, Polska, Slovenska
a Ukrajiny. Z toho v LS přijeli čtyři studenti a v ZS další
čtyři studenti.
c.2 Fond mobility
V roce 2006 přijel na FF UK 1 pedagog z Polska a 12 studentů (6 Německo, 5 Japonsko, 1 Švýcarsko). Vyjelo
31 studentů do 17 zemí (5 Německo, 3 USA, 3 Nový
Zéland, 3 Srbsko, 3 Mexiko, 2 Francie, 2 Španělsko, 1 Rusko,
1 Brazílie, 1 Japonsko, 1 Kyrgyzstán, 1 Itálie, 1 Indonésie,
1 Korea, 1 Řecko, 1 Austrálie, 1 Bosna a Hercegovina).
c.3 Doktorské studium pod dvojím vedením
FF UK v návaznosti na celouniverzitní strategii rozvoje
vyšších forem univerzitního vzdělávání a výzkumu zaměřilo větší pozornost na rozvoj programu „Disertace pod
dvojím mezinárodním vedením“ – tzv. cotutelle. Jedná
se o mimořádně prestižní formu doktorského studia,
která studentům umožňuje získat mezinárodní zkušenosti
a účinně zapojuje FF UK do výchovy mladých vědeckých
pracovníků v celoevropském rámci. V roce 2006 úspěšně
proběhla část plánovaných obhajob. Bylo posíleno technické zázemí projektu. Zároveň vyvstala potřeba vytvořit
databázi studentů, kteří studují v režimu cotutelle. Cílem
je sjednotit dosud těžko přístupné informace v rámci celé
FF UK. Databáze bude veřejně přístupná na internetových stránkách zahraničního oddělení FF UK. Zahraniční
oddělení ve spolupráci s oddělením studijním a oddělením vědy a příslušnými pracovníky rektorátu připravilo
základní instrukci ke zveřejnění na webových stránkách
FF UK. Zároveň byla nově uzavřena smlouva o spolupráci
v rámci doktorského studia s Univerzitou v Heidelbergu
a k podpisu byla předána smlouva s Univerzitou v Montpellier. FF UK se také přihlásila ke spolupráci s Univerzitou v Mnichově.
Uvedená opatření přispěla ke kvalitnější administrativní
přípravě tohoto typu studia a doufáme, že se podaří výrazně
zvýšit počet studentů v tomto programu. Jedná se o prioritu
v rámci zahraniční spolupráce.
5. ORGANIZACE KURZŮ PRO ZAHRANIČNÍ
STUDENTY
Mezi nepostradatelné činnosti zahraničního oddělení patří
také organizace a zajišťování kurzů různé délky a rozmanité
obsahové náplně, zčásti pro platící zahraniční studenty. Tyto
kurzy představují důležitou formu mezinárodní spolupráce
a také důležitý zdroj příjmů pro FF UK, bez nichž by nebylo
možné zajišťovat celou řadu funkcí fakulty.

V zájmu zefektivnění organizace těchto kurzů proběhla
ﬁnanční kontrola programu ECES, včetně uplatňování
formálních administrativních postupů. Na tomto základě
zahraniční oddělení ve spolupráci s ekonomickým oddělením vypracuje během jara 2007 jasné metodické pokyny,
podle nichž se bude řídit organizace a ﬁnancování programu
ECES v budoucnu.
Během minulého roku zahájilo nové vedení FF UK ve
spolupráci se zahraniční komisí také diskusi o tom, jak
rozšířit nabídku programů pro zahraniční studenty včetně
jejich diverziﬁkace podle stupně náročnosti. Započatá kontrola a příprava nových programů směřují k přeměně celého
programu tak, aby vycházel vstříc stoupajícímu zájmu partnerských univerzit a mohl být také plnohodnotnou součástí
výměnných programů. Další rozvoj programu ECES chápeme také jako prostředek rozšíření recipročních nabídek
pro naše studenty v USA.
A. Semestrální kurzy
Fakulta stejně jako v předchozích letech zajišťovala jednosemestrální zahraniční kurzy pořádané pro zahraniční
univerzity a pro agentury specializující se na akademické
výměny. (FF UK má uzavřenu smlouvu o spolupráci s CIEE
– Council on International Education Exchange. V jejím
rámci se programů pořádaných ve spolupráci s ÚJOP zúčastnilo celkem 211 studentů.)
Největším a hlavním vlastním programem fakulty je semestrální program ECES (East and Central European Studies)
v anglickém jazyce. V kalendářním roce 2006 se ho zúčastnilo celkem 425 studentů převážně z USA. Do jednotlivých
kurzů se zapisovala i část studentů přijíždějících na FF UK
v rámci programu ERASMUS, případně v rámci přímé
výměny. Program zahrnoval 59 kurzů v každém semestru
(včetně kurzu českého jazyka – dva týdny intenzivní výuky).
Čtvrtým rokem probíhala spolupráce s katedrou české literatury a literární vědy FF UK, jejíž učitelé vedli každý semestr
čtrnáct kurzů o literatuře v anglickém jazyce (CLIO = Czech
Literature In and Out).
Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy
(ÚJOP) a pro americkou agenturu CIEE proběhly další dva
semestrální kurzy pro americké studenty, jichž se v obou
semestrech zúčastnilo celkem 211 studentů.
B. Krátkodobé kurzy a letní školy
b.1 Letní škola slovanských studií
Největší mezinárodní renomé mezi letními školami,
které každoročně pořádá FF UK, má LŠSS, organizovaná
Ústavem bohemistických studií. Ve dnech 28. července až
25. srpna 2006 se uskutečnil její jubilejní 50. běh, který
po organizační i obsahové stránce zajišťoval Ústav bohemistických studií UK při Filozoﬁcké fakultě a vedení
a sekretariát Letní školy slovanských studií ve složení:
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (ředitel), PhDr. Jana Bischofová,
PhDr. Jiří Hasil, PhDr. Jan Holub a Mgr. Hana Futerová
(tajemníci).
Jubilejního běhu LŠSS se zúčastnilo celkem 207 účastníků, z toho 166 interních a 41 externích. Stipendistů
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MŠMT ČR bylo celkem 72 a 21 hostů RUK. Účastníci
přijeli celkem z 38 zemí. Jazyková výuka probíhala ve
dvaceti specializovaných kurzech, které byly rozděleny do
čtyř stupňů podle pokročilosti. Jako přednášející vystupovali přední odborníci z FF UK i externisté. Součástí
programu byly přednášky ve dvou cyklech: Cyklus
jazykovědný, literárněvědný a kulturněhistorický byl
veden v češtině. Cyklus B, věnovaný české kultuře a českým dějinám, byl přednášen v angličtině nebo němčině
a podle individuálního zájmu jej navštěvovali především
ti účastníci LŠSS, kteří zatím nemají takovou znalost českého jazyka, jež by jim umožnila s plným porozuměním
vyslechnout přednášku v češtině.
V průběhu 50. běhu se uskutečnilo rovněž V. mezinárodní sympozium Čeština jako cizí jazyk. Proběhlo ve dnech
14.–18. srpna 2006 za účasti 23 zahraničních hostů.
b.2 Letní škola ECES
V rámci programu ECES, který se zaměřuje na semestrální
kurzy, proběhl i čtyřtýdenní letní intenzivní kurz ECES, kterého se zúčastnilo 42 studentů (převážně z USA).

Zahraniční studenti na FF UK

b.3 Prague Summer Program (Western Michigan University,
USA)
V létě 2006 proběhl již desátý ročník této letní školy, jejíž
součástí je kurz tvůrčího psaní, který pravidelně vede spisovatel Arnošt Lustig. Letošní ročník měl slavnostní ráz, neboť
v jeho průběhu proběhl v prostorách Karolina obřad předání
čestného doktorátu Western Michigan University bývalému
prezidentu Václavu Havlovi a Arnoštu Lustigovi. Letní školu
absolvovalo 141 studentů všech věkových kategorií.
b.4 „Valores del mundo cambiante“
Na základě dohody mezi TEC Monterrey a Karlovou univerzitou v Praze nabídlo Středisko iberoamerických studií
mexickému partnerovi letní kurz o středoevropské historii
a kultuře („Valores del mundo cambiante“), který si volí studenti Institutu jako optativní zahraniční blok. Na tento kurz
ve dvou turnusech přijelo mezi 22. 5. až 15. 7. 2006 celkem
39 studentů z TEC Monterrey. Akce probíhá každoročně
a podle zájmu partnerské univerzity.
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b.5 Simon Fraser University (Kanada)
FF UK se aktivně podílela na programu, který probíhá
v rámci meziuniverzitní smlouvy UK a SFU, včetně letního
programu Field School. Tato spolupráce umožňuje stipendijní pobyty našich studentů na Simon Fraser University.
b. 6 Academic voor Management (Univerzita v Groningenu,
Nizozemí) – International Comenius Course
V roce 2006 se FF UK opět podílela na realizaci každoročně uskutečňovaného třítýdenního pobytu pracovníků
veřejné správy z Nizozemí v rámci programu Comenius,
jehož cílem je představit sedm nejvýznamnějších evropských univerzit.
6. MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ A DARY
Prof. PhDr. Anně Houskové, CSc., bylo 12. 12. 2006 předáno vysoké španělské vyznamenání, Řád Isabely Katolické.
Tento významný řád je udělován španělským králem za výjimečný přínos na poli přátelství a spolupráce mezi Španělskem
a dalšími zeměmi.

Slavnost předání Řádu Isabely Katolické
prof. PhDr. Anně Houskové, CSc.

FF UK (Ústav románských studií a Středisko iberoamerických studií) obdrželo v listopadu 2006 z velvyslanectví
Venezuely knižní dar v podobě kompletního díla venezuelského učence Andrése Bella, které bylo vydáno ve Venezuele
v roce 1981 u příležitosti 200. výročí narození autora. Knihy
jsou uloženy v knihovně Simona Bolívara Střediska iberoamerických studií.
Při Ústavu Dálného východu, obor Sinologie, pokračovalo
v činnosti Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace. Z tohoto daru se vyčleňuje příspěvek pro čínskou knihovnu a podporuje se akademická výměna studentů
i učitelů, včetně přednáškových pobytů zahraničních profesorů na UK, konání mezinárodních konferencí a seminářů za
účasti studentů ze střední Evropy a Petrohradu.
FF UK obdržela v květnu 2006 ﬁnanční dar od pana Fauzí
Marabtiho, generálního ředitele Aluplast Glass, a to ve výši
50 000 eur. Dar byl poskytnut na podporu českých studentů
arabistiky v Tunisu.

7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A DALŠÍ
SPOLUPRÁCE
Mezinárodní konference a další formy spolupráce se trvale
realizují především z iniciativy jednotlivých kateder a ústavů.
V mnoha případech se jedná o pravidelně se opakující konference, semináře a workshopy, případně společné vědecké
projekty navazující na uzavřené smlouvy o přímé spolupráci
nebo organizované v rámci grantů a výzkumných záměrů.
Celkem se významných mezinárodních akcí tohoto typu
v r. 2006 uskutečnilo čtrnáct.
Z řady mezinárodních vědeckých projektů uskutečňovaných v rámci FF UK zmíníme pouze Archeologický atlas pravěké Evropy, který byl v r. 2006 dokončen. Jedná se o dílo,
jehož koncepci vytvořil prof. M. Buchvaldek, bylo redakčně
připravováno ve spolupráci ústavů pro pravěk a ranou dobu
dějinnou ﬁlozoﬁckých fakult v Praze a ve Vídni a podílelo
se na něm na osmdesát odborníků z různých evropských
zemí.
V roce 2006 se konalo také několik zcela výjimečných
konferencí organizovaných u příležitosti významných
výročí českých vědců. V květnu 2006 uspořádala katedra
psychologie mezinárodní konferenci věnovanou památce
prof. Zdeňka Matějčka. Programem bylo celoživotní dílo
prof. Matějčka, jeho odkaz do budoucnosti a aktivní využívání poznatků, které za svou praxi nashromáždil. V říjnu
2006 Ústav Dálného východu s podporou Mezinárodního
sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace a ve spolupráci s Inter-University Sinological Centre při Harvardově
univerzitě uspořádalo konferenci Paths towards Modernity,
věnovanou 100. výročí narození prof. Jaroslava Průška,
zakladatele české sinologie.

V rámci těchto nových pravidel bylo v roce 2006 rozděleno mezi pedagogy jako mimořádný ﬁnanční příspěvek celkem 158 390 Kč.
Přehled pracovišť, kterým byl mimořádný ﬁnanční příspěvek poskytnut:
Ústav anglistiky a amerikanistiky – 13 379 Kč
Ústav českého jazyka a teorie komunikace – 13 500 Kč
Ústav germánských studií – 9 614 Kč
Ústav informačních studií a knihovnictví – 18 560 Kč
Ústav románských studií – 40 000 Kč
Ústav pro klasickou archeologii – 16 035 Kč
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou – 4 050 Kč
Ústav světových dějin – 9 645 Kč
Ústav translatologie – 5 035 Kč
Katedra psychologie – 10 000 Kč
Kolegium děkana – 18 572 Kč
10. STUDENTI Z BĚLORUSKA
V roce 2006 přijala FF UK dva perzekvované studenty
z Běloruska, kterým nebylo umožněno v jejich zemi pokračovat ve studiu. Oba studenti nastoupili na začátku akademického roku 2006/2007 ke studiu na FF UK. Pobyt
studentů se uskutečňuje s podporou rektorátu Univerzity
Karlovy.

8. VÝZNAMNÍ PROFESOŘI, KTEŘÍ HOSTOVALI
V ROCE 2006 NA FF UK
Také přednášky významných zahraničních odborníků probíhaly převážně v rámci dlouhodobých vědeckých projektů
a projektů spolupráce. Významně se na nich podílejí mezinárodní nadace, zejména DAAD, Fulbrightova komise,
Chiang Ching-kuova nadace a další. Celkem v roce 2006
přednášelo na FF UK 160 profesorů z celého světa, zejména
však z Evropy. Zcela mimořádná byla návštěva světoznámého literárního vědce, spoluzakladatele kostnické školy
recepční estetiky a průkopníka oboru literární antropologie
prof. Wolfganga Isera. Ten v dubnu 2006 na FF UK přednesl
cyklus přednášek a byl u příležitosti své návštěvy vyznamenán Zlatou medailí UK.
9. MIMOŘÁDNÉ PŘÍSPĚVKY PRO ZAHRANIČNÍ
CESTY
Během roku 2006 vstoupila v platnost pravidla pro přiznávání ﬁnančních příspěvků pro akademické pracovníky
FF UK a studenty, kteří mají zájem o výjezd do zahraničí
prostřednictvím FF UK, a to sdělením proděkanky pro
zahraničí č. 1/2006 a 2/2006.

Prof. Wolfgang Iser přebírá Zlatou medaili UK.
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V. INFORMAČNÍ
ZDROJE

garant kapitoly
Dr. des. Albert Kubišta,
proděkan pro informační zdroje

Vzhledem k nutnosti přistoupit na FF UK aktivněji
k problematice informačních zdrojů byl v březnu 2006
ustaven pátý proděkan, proděkan pro informační zdroje
(IZ). Jeho úkolem je koordinace informačního systému
fakulty, a to nejen systému týkajícího se studia, ale i systému knihoven, elektronických informačních zdrojů
a v neposlední řadě počítačové sítě FF UK. Proděkan pro
IZ má v rámci fakulty fungovat jako informační manažer,
tj. zachytávat a cíleně využívat strukturovaných znalostí
při využití informačních a komunikačních technologií
jako klíčového nástroje. Proděkan pro IZ by měl posuzovat a analyzovat informační toky a potřeby FF UK, řídit
proces návrhu a tvorby příslušných informačních systémů
a specializovaných systémů pro podporu rozhodování.
Do gesce proděkana pro IZ spadá studijní informační
systém (SIS) jako dosud část agendy studijního oddělení
a dvě samostatná oddělení děkanátu, Středisko vědeckých
informací (SVI) a Laboratoř výpočetní techniky (LVT).
Informace o studijním systému jsou v této výroční zprávě
obsaženy v sekci věnované studiu.
1. STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
V roce 2006 nadále fungoval studijní informační
systém – šlo především o práci s programem Tajemník,
určeným pro základní součásti (slouží ke správě informací o realizovaných předmětech), a o práci s webovými
aplikacemi, které jsou určeny studentům (zápis do předmětů, přihlašování k termínům zkoušek) i vyučujícím
(vypisování termínů a vyplňování výsledků atestací).
Studijní oddělení prostřednictvím stávajícího programu

Student zapisuje atestace uznané z předchozího studia.
V souvislosti s problémy, které vykrystalizovaly za období
provozu studijního informačního sytému na FF UK, byla
pod vedením nového proděkana pro informační zdroje
ustavena pracovní skupina informačního systému. Hlavní
náplní tohoto uskupení je větší zefektivnění informačního systému a jeho přizpůsobení potřebám FF UK.
Nově byly v roce 2006 Univerzitou Karlovou zakoupeny
tři nové webové aplikace: Evaluace studia, Osobní údaje
a Kdo je kdo. První aplikace byla na začátku zimního semestru 2006/2007 ve zkušebním provozu; její plné využití je
však omezeno tím, že povinnost elektronického zápisu se
vztahuje až na studenty přijaté od roku 2003/2004.
Pro rok 2006/2007 byla činnost v rámci informačního systému upravena následujícími opatřeními děkana:
č. 20/2006 k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2006/2007, č. 21/2006 k elektronickému zapisování výsledků atestací v akademickém roce 2006/2007
a č. 19/2006 k elektronickému zápisu do kurzů a atestací
společného základu v akademickém roce 2006/2007.
Přechod FF UK na kreditní systém pro studenty nově přijaté v roce 2006/2007 si vyžádal úpravy v databázi předmětů. V souvislosti s přípravou spuštění programu MetRo,
který slouží k tvorbě elektronických rozvrhů, bylo započato s rozsáhlou úpravou databáze předmětů v programu
Tajemník. Z důvodu nutnosti evidovat splněné studijní
povinnosti studentů pro potřeby vyplácení prospěchových stipendií bylo zahájeno rozsáhlé doplnění této databáze předmětů od roku 2001. Bylo také započato s přípravou zkušebního tisku Seznamu přednášek z programu
Tajemník.
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I nadále zůstává základním předpokladem pro rozvoj
studijního informačního systému podpora budování
a rozvoj informačního systému vedením fakulty a také
adekvátní odezva na straně základních pracovišť i studentů. Dalším předpokladem je plné využití všech programů a nadstavbových aplikací v běžné, nejen studijní
agendě. Proto je třeba opět zdůraznit, že studijní informační systém v celém rozsahu (jak vyplývá z koncepce
UK i praxe na jiných vysokých školách) výrazně překračuje rámec studijní agendy a do budoucna je třeba uvažovat o vyčlenění části agendy nesouvisející přímo s prací
studijního oddělení mimo ně (např. částečná správa databáze předmětů, zejména pak evaluace a rozvrhy).
Pro umožnění pružné komunikace studijního oddělení
se studenty v úseku informačního systému došlo v uplynulém roce k personálnímu posílení.
Evaluace výuky studenty byla zkušebně realizována prostřednictvím webové aplikace Evaluace výuky na počátku
akademického roku 2006/2007.

Po jedenácti letech tvorby automatizovaného katalogu
(provoz zahájen v lednu 1995) obsahuje souborný katalog fakulty celkem 230 171 záznamů. Za rok 2006 činil
celkový přírůstek 34 896 záznamů. Na tvorbě katalogu se
největší měrou podíleli pracovníci SVI, kteří zpracovali
19 915 záznamů (nové přírůstky i starší fond). Pracovníci
knihoven fakulty, které pracovníci SVI vyškolili ve znalostech tvorby katalogizačních záznamů podle mezinárodních
standardů a v práci s knihovnickým systémem, přispěli rovněž k tvorbě elektronického katalogu, a to celkem 8 150 záznamy. 6 831 záznamů je tvořeno články o FF UK.
2.1 Statistiky
Knihovní fond fakulty dosáhl celkově 1 053 082 jednotek.
Z rozpočtu na literaturu v celkové výši 2 400 000 Kč bylo
na nákup knih čerpáno 981 718 Kč. V rámci centrálního
nákupu a distribuce časopisů bylo do knihoven objednáno
celkem 527 exemplářů časopisů, z toho nákupem 325 titulů
v celkové hodnotě 864 967 Kč, 17 titulů tvořily dary.

Studovna knihovny germanistiky

2. STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ
K hlavním stálým úkolům Střediska vědeckých informací
(SVI) patřila i v roce 2006 správa knihovních fondů a doplňování centrální databáze fakulty – Souborného katalogu
FF UK – o přírůstky jak aktuální, tak retrospektivní, dále
koordinační a metodické působení v knihovnách fakulty
a zpracování bibliograﬁe publikační činnosti pracovníků
fakulty.
SVI pokračovalo v rutinním provozu knihovnického
systému T-Series komplexním knihovnickým zpracováním nových přírůstků monograﬁí, seriálů, speciálních
dokumentů – multimediálních dokumentů, audiokazet,
videokazet, CD ROMů, DVD – a závěrečných akademických prací, a to v souladu s mezinárodními standardy
(UNIMARC, AACR2R).
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Uživatelé FF UK mají k dispozici 36 databází zpřístupňovaných celouniverzitní počítačovou sítí, za které
zaplatí FF UK podle stanoveného koeﬁcientu 299 647 Kč.
Pro zajištění ochrany knihovních fondů bylo provedeno
501 knihařských vazeb časopisů a převazeb knih (včetně
restaurování poškozených historických fondů) v celkové
hodnotě 213 751 Kč.
V knihovnách bylo registrováno 19 887 čtenářských průkazů, na které si čtenáři vypůjčili v tomto roce 53 662 knih
a speciálních dokumentů, z čehož 29 967 byly archivované
a aktuální výpůjčky uskutečněné ve vícepobočkovém automatizovaném výpůjčním protokolu.
Knihovny v uplynulém roce rozšířily své fondy o 17 207
knihovních jednotek, naopak vyřazeno bylo 3 220 knihovních jednotek, a to převážně z důvodu zastarání obsahu či
duplicity.

Na práci v knihovnách se podílelo 39 pracovníků jednotlivých kateder a ústavů (37,45 pracovních úvazků) a dvanáct kmenových pracovníků SVI (9,7 pracovních úvazků).
Vícepobočkový výpůjční protokol T-Series byl rozšířen
o další knihovny fakulty a výpůjční modul v současnosti
provozuje osm knihoven: andragogiky a kulturologie, anglistiky a amerikanistiky, Dálného východu, ﬁlozoﬁe, psychologie, romanistiky, slavistiky a sociologie.
Na fakultě působilo 44 knihoven včetně příručních
knihoven kateder a ústavů. V tomto roce došlo ke sloučení
knihovny ekonomie s knihovnou sociologie, dočasně byla
uzavřena knihovna albanistiky a sloučeny příručky nepedagogických pracovišť děkanátu.
Retrospektivní katalogizace, která probíhá podle originálních dokumentů, pokročila ve všech knihovnách,
které se podílejí na vícepobočkovém výpůjčním protokolu, i v některých dalších (např. knihovny etnologie,
pravěku). V retrospektivní katalogizaci bylo zpracováno
6 220 záznamů.
2.2 Bibliograﬁe pracovníků fakulty
V prvním čtvrtletí roku 2006 zpracovalo SVI bibliograﬁi
veřejně publikovaných prací interních pracovníků FF UK
za rok 2005. Sběr dat byl prováděn formou elektronických
formulářů. Konečné zpracování bylo provedeno v programu
ProCite. Bibliograﬁe obsahovala celkem 1 935 záznamů
veřejně publikovaných prací pracovníků fakulty (908 monograﬁí, učebnic, statí ve sbornících a dalších pramenů,

Počítačová učebna ve Šporkově paláci

970 záznamů článků v periodickém tisku, dále 24 záznamů
disertačních prací, čtyři programy a datové soubory, osm
audio- a videomateriálů a 11 výzkumných zpráv). Z toho
bylo do registru informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (databáze RIV Rady vlády ČR) předáno 797 záznamů. (Přehled je uveden v tabulce Bibliograﬁe
publikační činnosti za rok 2005.)
Sběr dat pro bibliograﬁi publikační činnosti pracovníků
fakulty je možný po celý rok prostřednictvím elektronických
formulářů na http://svi.ﬀ.cuni.cz/biblio.htm.

Statistika činnosti knihoven FF UK
2006
Počet knihoven

celkem

44

místo ve studovnách
Pracovníci knihoven

387

celkem osob

51

přepočtený počet

37,45

celkem
Knihovní fond

1 053 082

přírůstek knihovních fondů

17 207

úbytek knihovních fondů

3 220

počet knih. j. ve volném výběru

Prostředky na nákup

Ochrana knihovních fondů
Uživatelé knihoven

50 686

z rozpočtu

2 500 000

mimo rozpočet

3 595 638

celkem vyčerpáno

6 095 638

celkem knih. jednotek

501

náklady v Kč

213 751

celkem registrovaných už. průkazů

19 887

31

výpůjčky

Služby

53 662

MVS a MMVS

405

bibliograﬁe a rešerše

119

vzdělávací akce

79

odborné porady

419

celkem počet záznamů

230 171

z toho:
monograﬁe

Zpracování v on-line katalogu

220 672

seriály

2 668

články o FF UK

6 831

retrospektivní záznamy

Bibliograﬁe publikační činnosti za rok 2005
Monograﬁe aj.

991

Články

942

Disertace

24

Programy a dat. soubory

14

Audio a video

8

Výzkumné zprávy

11

Záznamů celkem

1 990

Do RIV bylo předáno

797

3. LABORATOŘ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
LVT stejně jako v minulém roce poskytovala služby pro
všechny počítače zapojené do domény; všechny počítače,
které jsou do ní připojeny, mají jednotnou instalaci, obohacenou o aplikace, které si pracoviště pořizují na vlastní
náklady. V doméně nejsou připojeny počítače, které výkonově nezvládnou instalaci Windows 2000, a počítače pracovišť, které si správu počítačů zajišťují nezávisle na LVT
(Fonetický ústav, Český egyptologický ústav, Ústav Českého
národního korpusu).
LVT poskytovala stejně jako v minulých letech služby
pro všechny studenty (8 920 osob) a zaměstnance (jedná se
o cca 1 020 osob) – z 95 % se jedná o osoby, které v používání počítačů nejsou profesionály, ale mají na využití počítače
vysoké nároky. Pracoviště FF UK jsou značně diverziﬁkovaná – požadavky na práci i software jsou velmi různorodé.
Práci znesnadňuje nutnost používat na pracovištích různé
jazykové mutace softwaru – zejména jazyky asijské; přitom
je nutná úzká spolupráce s pedagogy již při instalaci a je
nutno používat tyto jazyky při psaní a konverzích do jiných
aplikací.
FF UK působí v devíti lokalitách (nám. J. Palacha,
Hybernská, Celetná, Revoluční, Hostivař, Jilská, areál
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79 303

Jinonice, Litomyšl, Mělník). Správu sítě má LVT pod kontrolou jen na hl. budově a v Hybernské, v ostatních budovách je závislá na lokální správě, to znamená, že nastavení
sítě nemůže ovlivnit. Součástí povinností LVT je i zajištění
provozu počítačových studoven pro samostudium studentů,
kde je denní dvanácti až třináctihodinový provoz.
4. PEKAŘOVA KNIHOVNA
V druhé polovině roku byla započata jednání o přesunu historického knihovního fondu FF UK, tzv. Pekařovy knihovny.
Tento název není zcela přesný, protože se jedná vlastně o část
soukromé knihovny historika Josefa Pekaře, část knihovny
historika Otakara Odložilíka a část knihovny Historického
semináře německé univerzity. V současnosti se jedná o část
knihovního fondu Historického kabinetu FF UK. Tato
část fondu byla původně uložena v paláci Kinských. Po
začátku rekonstrukce tohoto paláce v roce 1986 byl fond
převezen do depozitáře Archivu UK, který se nachází
v již nepoužívané provozní budově uranového dolu,
jež je od konce 80. let v majetku UK. Jedná se zhruba
o třicet tisíc svazků, přičemž tento odhad je velmi hrubý, protože značná část knih zůstala v původních krabicích a přepravkách.
První „záchranné“ práce týkající se těchto knih převážně
z 19. a první poloviny 20. století začaly již v roce 2003, ale
záhy opět skončily.
Pomocnou ruku nakonec nabídla po oslovení v roce 2006
Národní knihovna ČR, která slíbila poskytnout prostory pro
tento vzácný fond v prostorách Centrálního depozitáře NK
v Praze-Hostivaři. NK pronajme FF UK i místnost, kde bude
možné začít s katalogizací a knihovním zpracováním fondu.
Ve spolupráci s RUK došlo k proškolení pracovníků, kteří se
budou v první polovině roku 2007 katalogizaci věnovat.
Dlouhodobý pobyt v naprosto nevyhovujících podmínkách si vynucuje nejen očistu, ale i dezinfekci fondu,
kterou slíbil zajistit za mimořádně výhodnou cenu
Archiv hl. m. Prahy. Dezinfekce se ukázala jako nezbytná,

protože pracovníci NK při opakované návštěvě zjistili přítomnost plísňových spór. Během roku 2006 byly tedy zajištěny prostory, do kterých se fond Pekařovy knihovny přesune, a byla vybrána stěhovací ﬁrma, která provede nejen
vlastní stěhování, ale i kvaliﬁkovanou mechanickou očistu
knižních svazků. Otevření tohoto vzácného fondu veřejnosti se předpokládá během roku 2007.

Fondy v depozitáři FF UK v Lešeticích
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PŘÍLOHA Č. 1
Studijní resort
Počet studentů v pregraduálním studiu k 31. 10. 2006
Studijní program

Typ studia
Č. programu
B6101

Bc.

26

N6101
Ekonomické teorie
Sociologie

3

B6703

36

M6703

99
13
102

N6731
Historické vědy

377
390

N7105
Informační studia a knihovnictví

233
37

N7201
Filologie

255
1 556

N7310

Čeština v komunikaci neslyšících

B7311

Pedagogika

133
50
11
301

N7501
B6107
B6142

1

Politologie

769

768
20

M6142
B 6701

620
39

M6107

Logika

61

280

M7501

Humanitní studia

203

70

N7312
B7501

1 865
54

M7311
B7312

441
171

M7310

Anglistika a amerikanistika

874
107

M7201
B7310

272
58

M7105
B7201

148

112

M6731
B7105

166
3

N6703
Sociální práce

celkem

2

B6201

B6731

Nav.

138

M6101

Filozoﬁe

Mgr.

56

36
72

M 6701

64

N6701

143
7

Překladatelství a tlumočnictví

M7313

163

163

Učitelství pro střední školy

M7504

234

234

Psychologie

M7701

432

432

Obecná teorie a dějiny umění kultury

M8109

CELKEM

611
1 710

36

4 889

611
462

7 061

Počet absolventů v pregraduálním studiu 1. 1. – 31. 12. 2006
Studijní program

Filozoﬁe

Typ studia
Č. programu
druh studia
B6101
M6101
N6101

Bc.
P
13

Mgr.
K

P

Nav.
K

P

Celkem
K

8
3
24

Ekonomické teorie

Historické vědy

B6201

1
1

B7105
M7105
N7105

39

B7310
M7310
N7310

18

B7311
M7311

5

B7312

5

4
50

7
9
109

Filologie

129

2
149

Anglistika a amerikanistika

9
14

Čeština v komunikaci nesl.
Překladatelství a tlumočnictví
Pedagogika

5
M7313

9
9

B7501
M7501

19
19

28
66

Humanitní studia
Logika
Politologie
Sociologie

M6107

84

M6142

3

84
3
M6701

3

M6703
N6703

14

3
1
4
19

Sociální práce

Informační studia a knihovnictví

B6731
M6731
N6731
B7201
M7201
N7201

16/0
19/0

40
5/0

30
24

17
16

5
92

Učitelství pro střední školy
Psychologie
Obecná teorie a dějiny
umění a kultury
CELKEM

M7504

84

M7701

42

9

M8109

70

9

567

71

84
51

126

24

37

39

5

79
832

Počet cizinců v ak. roce 2005/2006 podle státního občanství
v pregraduálním studiu
Země
Angola
Argentina
Arménie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Bělorusko
Kanada
Chile
Čína
Tchaj-wan
Chorvatsko
Kuba
Finsko
Francie
Gruzie
Německo
Řecko
Maďarsko
Itálie
Japonsko
Kazachstán
Kyrgyzstán
Kolumbie
Maroko
Korejská republika
Lotyšsko
Mongolsko
Moldávie
Polsko
Rumunsko
Ruská federace
Slovensko
Vietnam
Slovinsko
Španělsko
Švýcarsko
Turecko
Turkmenistán
Ukrajina
Makedonie
Velká Británie
USA
Srbsko a Černá Hora
Sýrie
Švédsko
Uzbekistán
Ostatní
CELKEM
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Počet
1
1
1
2
11
14
3
2
3
1
1
1
1
1
1
6
1
2
3
3
4
2
1
1
1
1
3
3
13
2
44
267
7
1
1
2
2
1
28
1
1
4
3
1
1
1
1
456

Počet doktorandů k 31. 10. 2006
(celkem 1 602)
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
CELKEM

Prezenční
198
165
158
3
0
0
0
0
524

Kombinovaní
131
124
140
228
180
126
91
58
1 078

Počet doktorandů k 16. 1. 2007
celkem 1 498
Ročník

Prezenční

Kombinovaní

1

198

131

2

161

119

3

156

129

4

3

201

5

0

160

6

0

112

7

0

81

8

0

47

518

980

CELKEM

Počet absolventů v doktorském studijním programu
za rok 2006

Studijní program

Celkem

Prezenční Kombinovaní

Filozoﬁe

6

1

5

Logika

1

0

1

Politologie

1

0

1

Sociologie

0

0

0

34

5

29

2

0

2

27

1

26

Pedagogika

5

0

5

Psychologie
Obecná teorie
a dějiny umění
a kultury
CELKEM

5

0

5

14

4

10

95

11

84

Historické vědy
Informační studia
a knihovnictví
Filologie

Kurzy celoživotního vzdělávání za rok 2006

katedra psychologie

Psychologie pro každý den (76)
Studium pro výchovné poradce (17)
Spec. kurz pro výchovné poradce (32)
Spec. kurz pro výchovné poradce (19)
Stres a možnosti jeho zvládání (21)
Základy psychoterapie a psychologie pro forenzní praxi (15)
Sociálně psychologický výcvik pro penitenciární praxi (23)

katedra pedagogiky a katedra psychologie

Učitelství pro střední školy (36)

katedra andragogiky a personálního řízení

Andragogika a personální řízení XII. běh (57)
Andragogika a personální řízení XIII. běh (57)

katedra sociální práce

Komunitní péče pro dlouhodobě duševně nemocné (13)

katedra ﬁlmových studií

Teorie ﬁlmu, česká a zahraniční kinematograﬁe (28)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
a Ústav české literatury a literární vědy

Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky (83)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Přípravné kurzy na přijímací ZK oboru
Čeština v komunikaci neslyšících (17)

Jazykové centrum

Jazykové kurzy (angličtina, němčina, ruština, latina) (79)

Ústav translatologie

Evropský kurz konferenčního tlumočení

Kurzy Univerzity třetího věku za rok 2006
Dějiny a kultura starého Egypta. Pozoruhodné stavby starého Egypta
Psychologie pro život aneb Jak nám psychologie pomáhá (2 kurzy)
Vybrané kapitoly z dějin umění
Společnost a kultura v českých zemích ve 14. až 20. století
Vybrané kapitoly z nejstarších českých dějin. Přínos archeologie k poznání naší národní minulosti
Čeština včera, dnes a zítra
Mezigenerační vztahy a výchova na prahu 21. století
Politické myšlení v českých zemích 19. a 20. století
Hospodářské, sociální a kulturní proměny společnosti v českých zemích 19. a 20. století
Kulturní rozmanitost světa
Antické chrámy a posvátné okrsky
Kulturní tradice východu
Antická kultura
Elitní vrstvy raně novověké společnosti a jejich prezentace
Kapitoly z divadelní kultury
Historie české kinematograﬁe
Vybrané kapitoly z dějin hudby
Pražská německá literatura
Český stát a jeho reprezentace ve 13. až 20. století
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PŘÍLOHA Č. 2
Profesury a docentury na FF UK

Jméno

Datum
jmenování

Obor

Profesura /
docentura

Doc. PhDr. Jan Mlynárik, CSc.

České dějiny

2. 5. 2006

profesura

Doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Egyptologie

2. 5. 2006

profesura

Doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

České dějiny

6. 11. 2006

profesura

Doc. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Dějiny umění

6. 11. 2006

profesura

Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Světové dějiny a obecné
dějiny

zamítnuto VR UK

profesura

Doc. PhDr. Petr Sommer, CSc.

Dějiny umění

projednáno na VR UK

profesura

Doc. PhDr. Břetislav Vachala, CSC.

Egyptologie

projednáno na VR UK

profesura

Doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

Slavistika

k projednání na VR UK

profesura

Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Archeologie

projednáno na VR UK

profesura

Doc. PhDr. Lubomír Konečný

Dějiny umění

projednáno na VR UK

profesura

Doc. Zdenka Švarcová, Dr.

Lingvistika konkrétního
jazyka Asie

projednáno na VR UK

profesura

Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Translatologie

k projednání na VR UK

profesura

Doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Hospodářské a sociální
dějiny

k projednání na VR UK

profesura

PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.

Teorie a dějiny literatury
zemí Asie a Afriky

1. 4. 2006

habilitace

PhDr. Miloslav Uličný

Translatologie

1. 6. 2006

habilitace

PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Archeologie

1. 2. 2006

habilitace

PhDr. Marta Ottlová

Hudební věda

1. 2. 2006

habilitace

PhDr. Karel Thein, Ph.D.

Filozoﬁe

1. 2. 2006

habilitace

PhDr. Oldřich Čálek, CSc.

Klinická psychologie

1. 1. 2006

habilitace

PhDr. Pavla Vošáhlíková, DrSc.

Hospodářské a sociální
dějiny

k projednání na VR UK

habilitace

PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Politologie

zamítnuto VR FF UK, opětovné
řízení ze dne 18. 1. 2007 proběhlo úspěšně, k projednání na
VR UK

habilitace

Mgr. Tomáš Glanc, Dr.

Slavistika

1. 7. 2006

habilitace

PhDr. Irena Vaňková, CSc.

Český jazyk

projednáno na VR UK

habilitace

PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Etnologie

1. 11. 2006

habilitace

Mgr. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Etnologie

1. 11. 2006

habilitace

PhDr. Renata Blatná, CSc.

Matematická lingvistika

zamítnuto VR FF UK

habilitace

PhDr. Jan Fridrich, DrSc.

Archeologie

projednáno na VR UK

habilitace

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Fonetika a fonologie

k projednání na VR FF UK

habilitace

PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Etnologie

k projednání na VR FF UK

habilitace

PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

České dějiny

k projednání na VR UK

habilitace

PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Světové dějiny a obecné
dějiny

k projednání na VR FF UK

habilitace

PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Slavistika

k projednání na VR FF UK

habilitace

PhDr. Jaroslav Med, CSc.

Česká literatura

k projednání na VR FF UK

habilitace
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PŘÍLOHA Č. 3
Doktorské práce obhájené v roce 2006
Jméno doktoranda

Obor

Název práce

Mgr. Bareš, Jiří

Hospodářské a sociální
dějiny / historie techniky

Jablonecké sklářství v období druhé poloviny 19. století
a počátku 20. století (S přihlédnutím k hospodářsko-sociálnímu a technologickému vývoji)

Mgr. Bažil, Martin

Klasická ﬁlologie

CENTONES CHRISTIANI. Métamorphoses d’une forme
intertextuelle dans la poésie latine chrétienne de l’Antiquité
tardive

Mgr. Beneš, Pavel

Etnologie

Mýtus P. Antonína Koniáše a jeho proměny

Mgr. Bílková, Jana

Český jazyk

Formální tautologie v češtině

Mgr. Bílková, Marta

Logika

Interpolace v modálních logikách

Mgr. Binková, Petra

Iberoamerikanistika

The Zapatista Murals in Chiapas: In-Depth Analysis and
Iconographical Assessment within the Framework of PostRevolutionary Visual Discourses in Mexico

PhDr. Boháčová, Ivana

Pravěká a středověká
archeologie

Stará Boleslav – přemyslovský hrad v raném středověku.
Svědectví archeologie

PhDr. Boušek, Daniel

Dějiny a kultury zemí
Asie a Afriky

Židovská poutní místa na Blízkém východě a v Egyptě v hebrejské cestopisné literatuře 12.–16. století

Ing. Mgr. Broukalová,
Jindra

Germánské jazyky
a literatury

Zur Analyse von Ludwig Winders Roman „Der Thronfolger.
Ein Franz Ferdinand Roman“ im Kontext des erzählerischen
Früh- und Spätwerkes seines Verfassers

Mgr. Cerman, Ivo

České dějiny

Vzestup domu Chotků. Životní styl úřednické šlechty
v 18. století

Mgr. Chalupský, Petr

Anglická a americká
literatura

The Image of the City in Contemporary British Literature.
The City in the Works of Martin Amis and Ian McEwan.

Mgr. Chlaňová, Tereza

Slovanské literatury

Od dětského dynamismu k symfonii čísel. Ukrajinská prozaická tvorba 1917–1934

Mgr. Císař, Karel

Filozoﬁe

Aristotelovo pojetí místa – PHYS. IV 208 a 27–213 a 11

Mgr. Drvota, Tomáš

Filozoﬁe

Studien zu Parmenides

Mgr. Dundrová, Milena

Historie / obecné dějiny

Anglo-francouzské vztahy v období náboženských válek ve
Francii v druhé polovině 16. století

PhDr. Dvořáková, Markéta Pedagogika

Projektové vyučování jako možnost integrace vzdělávacích
obsahů

Mgr. El-Awady, Tarek

Egyptologie

Pyramid Causeway in the Old Kingdom: Evolution of
the Architecture and Deﬁnition of the Relief Decoration
Program

Mgr. Ernée, Michal

Pravěká a středověká
archeologie

Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen

PhDr. Exnerová, Věra

Dějiny a kultury zemí
Asie a Afriky

Islám ve společnosti Ferganské doliny za carské a sovětské
vlády

PhDr. Gál, Eugen

Ugroﬁnská studia

Konfrontační studium českých a maďarských slovesných
vazeb

Mgr. Gregorová, Iva

Klinická psychologie

Trénink pozornosti metodou EEG-biofeedback u pacientů
po poranění mozku

PhDr. Al-Attass, Hadoon
Ali Mohammed

Klinická psychologie

Psychické a psychosomatické poruchy u obyvatel Jemenu se
zvláštním zřetelem k faktorům pracovní zátěže (město Al-Mukalla)

Mgr. Hanáková, Petra

Filmová věda

Koloběh pohledů: Od renesančního pozorovatele
k „mužskému“ divákovi ve feministické teorii ﬁlmu
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Jméno doktoranda

Obor

Název práce

Ing. Mgr. Hanušová, Petra Sociální psychologie

Motivace studentů lékařské fakulty a vlivy na její změnu
během studia

Mgr. Havránek, Vít

Dějiny výtvarného umění

Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace
v československém umění 1949–2004

Mgr. Hazaiová, Lada

Románské literatury

Skryté tváře fantastična. Fantastická literatura v oblasti Río
de la Plata v 19. a 20. století

Mgr. Helman, Karel

Anglická a americká
literatura

Postavy imigrantek v dílech současných amerických etnických autorek

Mgr. Hronešová, Lucie

Etnologie

Pražská graﬃti subkultura – vývoj a souvislosti

Mgr. Hubková, Jana

České dějiny

Letáky o Fridrichovi Falckém jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Mgr. Iwashita, Daniela

Dějiny české literatury
a teorie literatury

První a poslední slovo. Geneze stylu Jakuba Demla v počátečních kritických, básnických a editorských pracích z let
1896 až 1907

Mgr. Jajtner, Tomáš

Anglická a americká
literatura

Concepts of Harmony in Five Metaphysical Poets

Mgr. Jakoubek, Marek

Kulturologie

Kultura romských osad

Mgr. Jetmarová, Jana

Etnologie

Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě
a v Severní Americe

Mgr. Ježek, Martin

Pravěká a středověká
archeologie

Ke středověkému osídlení východních Čech

Mgr. et Mgr. Karlová,
Petra

Dějiny a kultury zemí
Asie a Afriky

K otázce vztahu Japonska a Indočíny na začátku 20. století

PhDr. Kašpar, Lukáš

České dějiny

Český a rakouský hraný ﬁlm 1939–1945. Propaganda, kolaborace, rezistence

Mgr. Kera, Denisa

Informační věda

Teorie nových médií jako ontologie počítačového kódu

PhDr. Kocianová, Renata

Andragogika

Organizační klima a pracovní spokojenost

Ing. Mgr. Kokaisl, Petr

Etnologie

Postsocialistická transformace a změny kultury ve středoasijských republikách na příkladu Kyrgyzstánu a Turkmenistánu

Mgr. Konrádová, Veronika Filozoﬁe

Řecká kosmogonie: Zpracování kosmogonického motivu
v Hésiodově Theogonii

JUDr. Kopecký, Robert

Dějiny a kultury zemí
Asie a Afriky

Úprava osobního statusu v právních řádech vybraných arabských států

Mgr. Koupil, Ondřej

Český jazyk

Česká gramatograﬁe a kulturní reﬂexe češtiny v letech
1533 –1672

Mgr. Kováčová, Kateřina

Slovanská ﬁlologie

Konverzívnost jako systémový vztah

Mgr. Kubík, Viktor

Dějiny výtvarného umění

Dekorativní tvarosloví italského knižního malířství
(1250 – 1330)

Mgr. Květina, Petr

Pravěká a středověká
archeologie

Osady kultury s lineární keramikou ve východních Čechách
a otázky formování archeologického materiálu

Lemeškin, Ilja

Slovanská ﬁlologie

Kategorie „věžestvo“/viežlyvumas v ruské a litevské kulturní
tradici. Na základě eposů (byliny; K. Donelaitis) a starého
písemnictví

Mgr. Lukeš, Jiří

Kulturologie

Veřejná správa v podmínkách Evropské unie (Historické
a sociokulturní souvislosti)

Mgr. Machač, Pavel

Fonetika

Temporální a spektrální struktura českých explozív

Mgr. Macháček, Štěpán

Dějiny a kultury zemí
Asie a Afriky

Islám na Balkáně v postkomunistickém období. Proměny
a nové formy islámu v jihovýchodní Evropě v letech
1990 –2005

Ing. Mgr. Machula, Tomáš Filozoﬁe
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Příčina účinná a princip kauzality

Jméno doktoranda

Obor

Název práce

Mgr. Matoušek, Alexander Dějiny výtvarného umění

Vnitřek lesa a lesní charaktery (Krajinomalba Julia Edvarda
Mařáka)

Mgr. Mazáč, Jiří

Kulturologie

Modely veřejné správy v Evropské unii (transkulturní perspektiva

Mgr. Morganová, Pavlína

Dějiny výtvarného umění

České akční umění 60.–90. let: historie a problematika
dobové reﬂexe a interpretace

Mgr. Moustafa, Andrea

Teorie a dějiny literatur zemí Žánr pololidové literatury v díle Ibn Zunbula
Asie a Afriky

Mgr. Mrkvičková, Iva

Český jazyk

Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky

Mgr. Mudra, Aleš

Dějiny výtvarného umění

Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě. Kapitoly
k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě

PhDr. Navrátilová, Hana

Egyptologie

Egyptian Historical Thought: The Visitors’ Graﬃti of the
New Kingdom at Saqqara and Abusir as a Case Study

Mgr. Němec, Václav

Filozoﬁe

Pojem různosti v trojičním konceptu Maria Victorina
(Rozbor spisu Adversus Arium Ib)

Mgr. Pátková, Jana

Slovanské literatury

Koncepty literárního prostoru v slovenské próze
70. let 20. století

Mgr. Pátrová, Karin

České dějiny

Hmotné zajištění českých kolegiátních kapitul do poloviny
14. století (na příkladě Staré Boleslavi, Litoměřic a Vyšehradu)

Mgr. Pavlík, Jiří

Hospodářské a sociální
dějiny / historie techniky

Podnikatelské a společenské aktivity V. F. Červeného a jeho
synů v kontextu rodinného života a politicko-hospodářského
rozmachu národně uvědomělé české společnosti

Mgr. Pažout, Jaroslav

České dějiny

Československé a západoevropské studentské hnutí v šedesátých letech 20. století

Mgr. Pešková, Jana

Románské jazyky

Slovesné vazby s inﬁnitivem a gerundiem jako prostředek
k vyjádření povahy slovesného děje v současné španělštině

Mgr. Phung, Thi Phuong
Hien

Pedagogika

Vyučovací metody a jejich použití ve výuce světové literatury

Mgr. Piškur, Bojana

Dějiny výtvarného umění

Art Spaces Outside Institutional Frames – Diﬀerential Spaces
of Art

Mgr. Rakušanová, Marie

Dějiny výtvarného umění

Problematika českého a německého expresionismu v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a ﬁlozoﬁe

Mgr. Randák, Jan

České dějiny

Ritualizace smrti a umírání v revoluci 1848: kult mrtvých

PhDr. Reichel, Jiří

Andragogika

Eurodelphi ´95 po deseti letech: vzdělávání dospělých v názorech expertů

Mgr. Řezníčková, Kateřina České dějiny

České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867
až 1918

Mgr. Říha, Cyril

Filozoﬁe

Idea a fenomén

Mgr. Rubáš, Stanislav

Translatologie

Evžen Oněgin v českých překladech

Mgr. Sládek, Pavel

Teorie a dějiny literatur zemí Mišna – Tosefta – Bavli. Žánrová charakteristika dokumentů
Asie a Afriky
rabínské literatury formativního období

Mgr. Slunečková, Lenka

Anglický jazyk

Syntactic Constancy of the Object between English and
Czech in Fiction and Academic Prose

Mgr. Sodomková,
Miroslava

Etnologie

Mizející „beduínský“ šperk: typologie a terénní výzkum

Mgr. Srncová, Jaroslava

Sociální psychologie

Speciﬁka manažerské komunikace v interkulturním prostředí

PhDr. Srp, Karel

Dějiny výtvarného umění

Karel Malich

Mgr. Stočes, Jiří

České dějiny

Saský univerzitní národ pražské právnické univerzity
(1372 – 1419)
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Jméno doktoranda

Obor

Název práce

Mgr. Streit, Vincenc

Informační věda

Užívání a ochrana autorských práv v knihovnách poskytujících veřejné knihovnické a informační služby

Mgr. Strouhal, Martin

Pedagogika

Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima

PhDr. Suchánek,
Drahomír

Historie / obecné dějiny

Vrchol otonsko-sálského systému říšské církve (vztahy imperia a sacerdotia na přelomu prvního a druhého tisíciletí)

Mgr. Suk, Jiří

Politologie

Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné
politické krize (od listopadu 1989 do června 1990)

Mgr. Šámal, Petr

Dějiny české literatury
a teorie literatury

Kapitoly z budovatelské literární kultury

Mgr. Šebesta, Josef

Hudební věda

Luteránská hudba v Praze v předbělohorském období

Mgr. Švec, Ondřej

Filozoﬁe

La phénoménologie de l’aﬀectivité

Mgr. Tihelková, Alice

Anglický jazyk

Theory and Practice of Czech Bilingual Specialized
Dictionaries

PhDr. Uhlíř, Jan Boris

České dějiny

Sokol za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS

Mgr. Veroňková, Jitka

Fonetika

Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční
rozlišování melodémů v češtině

Mgr. Vojáček, Milan

Hospodářské a sociální
dějiny/historie techniky

Velkostatek Maleč v riegrovské éře

Mgr. Vrtbovská, Petra

Obecná a srovnávací
literatura (komparatistika)

Pohádka jako fenomén

Mgr. Wedlichová, Iva

Obecná psychologie

Způsob výchovy v rodině a interakční tendence osobnosti
dospívajících

Mgr. Winter, Tomáš

Dějiny výtvarného umění

Emil Filla – primitivismus a mimoevropské umění

Mgr. Wojtucka, Jana

České dějiny

Nesplněný sen. Předpoklady, průběh a příčiny neúspěšného
zřízení univerzity ve Vratislavi roku 1505

Mgr. Zikánová, Šárka

Český jazyk

Slovosled ve starší češtině (1500 – 1620): Postavení syntetického přísudku ve větě hlavní

Mgr. Znojemská, Helena

Anglická a americká
literatura

Quod Christus cum Hinieldo: Readings in the Manuscript
Context of the Exeter Book

Mgr. Zouplna, Jan

Dějiny a kultury zemí
Asie a Afriky

Formování izraelských mocenských elit 1919–1949: dějiny,
ideologie, „náboženská otázka“

Mgr. Žáčková, Zdena

České dějiny

Karel Horký a jeho týdeník Fronta (Vzestupy a pády českého
publicisty a spisovatele)

Obhájené disertační práce v roce 2006 – 96, neobhájené disertační práce v roce 2006 – 5.
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PŘÍLOHA Č. 4
Jmenovitý výčet grantů a projektů FF UK
Agentura/
Program

Řešitel /
Spoluřešitel na FF UK
Doc. PhDr. Wolf B. Oerter

Egypt und Austria III

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Sprachwissenschaftliche bohemistische Austauschvorträge
und Workshops auf dem Institut für tschechische Sprache
der Karlsuniversität Prag und dem Institut für Slawistik der
Universität Wien

Prof. Dr. Milan Hlavačka, CSc.

Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel
der historischen Anthropologie und Kulturwissenschaften. Ein
wissenschaftliches Dissertationsseminar der Wiener, Prager,
Brüner und Linzer Dissertantinnen

Aktion

Českoněmecký PhDr. Ivan Klimeš
fond
budoucnosti Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.
ESF

ESF
(spoluřešitelské)

Evropská
komise
6. rámcový
program
Evropská
komise
AGIS

Název projektu

Konference Kinematograﬁe v Protektorátu Čechy a Morava a její
říšskoněmecké souvislosti
Vrcholně a pozdně středověké osídlení východního Chebska, kraj
Karlovy Vary, na základě archeologických pramenů

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků

PhDr. Pavla Kodymová

Podpora trvalého řešení situace nezletilých žadatelů o azyl

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Sociální marketing

Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Vysokoškolská pedagogika

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Sociální práce se znevýhodněnými cizinci

Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Ošetřovatelství v zemích Evropské unie – ošetřovatelská péče
v multikulturní společnosti a ošetřovatelská péče kulturních jazykových menšin

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Tiché vzdělávání – soubor e-learningových vzdělávacích kurzů
(nejen) pro neslyšící

Mgr. Blanka Vorlíčková

Pražská síť elektronického vzdělávání

PhDr. Daniela Vodáčková

Nadstavbové studium pro katedru sociální práce při FF UK

PhDr. Daniela Vodáčková

Rozšířená telefonická asistence na tísňové lince

Mgr. Vít Šisler

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

Mgr. Zuzana Sládková

Tvořivý dialog

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Social Inequality and Why It Matters for the Economic and
Democratic Development of Europe and its Citizens. PostCommunist Central and Eastern Europe in Comparative
Perspective

Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

LINEE

Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

CLIORHES.net

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Grenzüberschreitende Kriminalitätsprävention im Umfeld der
Sexindustrie – Polen, Tschechische Republik und Deutschland
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Agentura/
Program
Evropská
komise
DAPHNE
Evropská
komise
SOCRATES
Fond rozvoje
CESNET

FRVŠ

GA AV ČR

GA AV ČR
juniorský

GA ČR

Řešitel /
Spoluřešitel na FF UK

Název projektu

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

To Prevent and Combat Violence Against Children, Young
People and Women and to Protect Victims and Groups at Risk

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

EUROPEAN PUZZLE: From Local and National Towards
European Citizenship

PhDr. Jana Bischofová

Euro Languages Net

Mgr. Denisa Kera, Ph.D.

Metodologie práce s komunikačními systémy při výuce a mezioborové spolupráci

Mgr. Marie Benediktová

Multimediální učební text příkladů Logika (nejen) pro nelogiky

Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

Digitální výukové materiály pro středověkou diplomatiku

PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Inovace předmětů Terénní výzkum 2 a Konverzace

PhDr. Zuzana Sládková

Příprava doktorandů ÚISK k vědecké a pedagogické práci

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Interakce člověk–počítač v humanitních vědách

Mgr.Tomáš Duběda, Ph.D.

Fonosyntax a prozodická segmentace. Performanční struktury
v češtině

Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.

Americké otroctví, evropská svoboda

Mgr. Tarek el-Awadi

Funkce a výzdoba vzestupné cesty v pyramidových komplexech
Staré říše

Doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.

Srovnávací výzkum keltských kultur ve středověku a novověku

Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Výzkum egyptské Západní pouště

Doc. PhDr. Stanislava Přádná

Miloš Forman – monograﬁe

Prof. PhDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

Inferencialistické základy logiky a sémantiky

Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách učící se
a pluralitní společnosti

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

Heřman Jakub Černín a jeho cesta po evropských zemích
1678-82

Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

Regionální edice jako základ sledování obecného vývoje písma II

PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

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

Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Korespondence Boženy Němcové

PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.

Koncept příbuzenství, manželství a rodiny východoslovenského
venkova z perspektivy kulturní antropologie

PhDr. Marie Vachková, Ph.D.

Velký německo-český akademický slovník

Jakub Čapek, Ph.D.

Poznání a jednání v antické moderní ﬁlozoﬁi

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Corpus Hippocraticum a jeho význam pro dnešní vědy o člověku

Doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc.

Nedemokratické režimy a jejich transformace v lusofonních
a hispánských zemích
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Agentura/
Program

Řešitel /
Spoluřešitel na FF UK

Název projektu

Mgr. Jiří Janák, Th.D.
Doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Staroegyptské náboženství ve světle nových poznatků

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Návštěvnická graﬃta na lokalitě Abúsír

Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.

Jména v mezikulturní komunikaci (problém v mezikulturní
komunikaci)

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.

Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním
a artikulačním charakteristikám řeči

Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Dějiny obrozenecké literatury jako metodologický problém
Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Povrch, maska, ambivalence. Manýrismus, baroko a česká avantgarda 30. let

Doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.

Epistemické logiky a usuzování o znalostech

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Historiograﬁe v českých zemích ve středověku

PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Analýza rané integrace dítěte – česko-francouzská srovnávací studie

PhDr. Tamara Hrachovinová

Psychologický well-being, resilience a zdravotní chování českých
vysokoškoláků

PhDr. Blanka Zilynská

Církevní topograﬁe a teritoriální církevní správa v pražské diecézi
vrcholného a pozdního středověku

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Kriminalita a každodennost. Jednání a chování prostých lidí
v raném středověku

Mgr. Luboš Velek

Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta
českých zemí 1749–1948

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Zachráněni na ostrově. Kapitoly ze života čs. emigrace ve Velké
Británii za 2. světové války

Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Bohemika ve španělských a mexických historických fondech

Mgr. Alena Fidlerová

Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II (K–O)

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Černomoří, Balkán a střední Evropa: vzájemné vztahy v 1. tisíciletí př. Kr.

Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

Historie sběratelství antických památek v českých zemích

GA ČR

Doc. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Mluvnice španělštiny

GA ČR
(doktorské)

Doc. PhDr. Ladislav Zadražil

Duchovní, kulturní a etnické kořeny Ruska

PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

Logické základy sémantiky a reprezentace znalosti

Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství

Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Centra a komunikace. Společenské a kulturní vztahy v rámci
České koruny a střední Evropy

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová,
CSc.

Prameny k dějinám hudby v českých zemích

Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

Jazyk a diskurs

Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Doktorandská škola archeologie

Doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

Velký chorvatsko-český slovník
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Agentura/
Program

Řešitel /
Spoluřešitel na FF UK
Mgr. Jana Mynářová, Ph.D.

Mgr. Anna Pravdová, Ph.D.
GA ČR
(postdoktorské) Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Mgr.Tomáš Duběda, Ph.D.

Název projektu
Amarna jako křižovatka starověkého světa
Čeští umělci ve Francii za druhé světové války
Slovotvorba ve staré a současné italštině
Role intenzity v prozodii řeči: srovnání češtiny a francouzštiny

Dr. Monika Morgensternová, Ph.D. Psychologická problematika interkulturní senzitivity a kompetencí
Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
GA ČR
(postdoktorské) Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

Alegorický výklad v pozdním novoplatonismu

Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Analýza průběhu latinských hláskových změn, které proces slov
v latině provázejí

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.

Hlasové technologie v podpoře informační společnosti

Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Nadnárodní dimenze české národní literatury

PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

Česko-slovenská historická ročenka

Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.
GA ČR
(spoluřešitelský) PhDr. Jan Pargač, CSc.

GA UK

Zjišťování osobní příčinné orientace ve zdravotní péči

Obraz a text v buddhismu: tibetská a mongolská ikonograﬁe
Pastevecké společnosti ve středoasijských republikách

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.

Nové souborné vydání děl Antonína Dvořáka. Ediční příprava
prvních svazků

Prof. PhDr. Milan Slavický

Příprava a realizace Souborného kritického vydání děl
B. Martinů

PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století

Pavel Onderka

Venisanchova hrobka a její interpretace

Mgr. Mohamed Khaled

Scény královských zádušních domén Staré říše

Mgr. Mlada Holá

Význam Slezska ve správní a územní politice českých králů
v pozdním středověku

Mgr. Andrea Holasová, Ph.D.

Český šlechtic v raně novověkém systému vzdělanosti (16. až
počátek 17. století)

Mgr. Katarína Kytnarová

Pozdně římský a byzantský vliv na raně islámské umění a architekturu

PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Zhodnocení českých výzkumů v Beirutu a v Šejk-Sa´adu

Mgr. Jan Bičovský

Vademekum indoevropskými jazyky

PhDr. Radek Soběhart

Analýza východní politiky Willy Brandta vůči východnímu bloku
v letech 1966 –1974. Proměna západoněmecké zahraniční politiky v období détente

PhDr. Jan Županič, Ph.D.

České měšťanské a novošlechtické elity v rakousko-uherské diplomatické službě v letech 1914 –1918

PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Soupis Židů v Čechách z roku 1793 – edice

Mgr. Sylvie Voláková

Prehistorie Latinské Ameriky

Mgr. Jan Černík

Každodenní ekonomika a mytické vnímání krajiny místními
komunitami Kavkazu

Mgr. Zuzana Korecká

Etnolingvistické prameny k Severozápadní oblasti Mexika bohemikálního původu

Doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Hospodářský nacionalismus a multietnicita v Čechách v letech
1859–1945
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Agentura/
Program

GA UK

Řešitel /
Spoluřešitel na FF UK
Mgr. Petra Jedličková

Výzkumná implementace inovativních metod výuky v oblasti
informačních studií

Mgr. Ladislav Stančo

Baktrie v době Řeků, Šaků a Kušánů

Mgr. Milan Kuchařík

Střední Čechy ve starší době bronzové – hmotné prameny
a sídelní kultura

Mgr. Jaroslav Řídký

Sídelní areály mladého neolitu

PhDr. Věra Lendělová, CSc.

Rusíni a Ukrajinci na Tachovsku: minulost, současnost, perspektivy

Doc. PhDr. František Vrhel

Pohřební rituál. Srovnávací studie

PhDr. Lenka Mráčková, Ph.D.

Konference Hudební kultura českých zemí a střední Evropy
do r. 1620

PhDr. Ondřej Hubáček

Kulturní diverzita a sociokulturní adaptace lokalit a regionů na
modernizační a integrační procesy

PhDr. Richard Růžička, CSc.

Činnost člena výborů RC 04 a 10 Mezinárodní sociologické asociace

MK ČR

MŠMT ČR
INGO

Název projektu

MŠMT ČR
Centra základ- Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.
ního výzkumu

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

MŠMT ČR
Centra základDoc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
ního výzkumu
(spoluřešitelský)

Centrum globálních studií

MŠMT ČR
Rozvojové projekty

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Rozvoj struktury a zvýšení úrovně oborů na FF UK

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Podpora spolupráce FF UK se zahraničními univerzitami /
Doktorské obhajoby cotutelle a Czech Literature In and Out

PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Literatura jako výchova k rozumění

PhDr. Daniela Janáková, CSc.

Výuka angličtiny pro neslyšící na FF UK, podpora cizojazyčného
studia nevidomých univerzitních studentů a podpora cizojazyčné
výuky na speciálních českých školách pro handicapované studenty

PhDr. Daniela Janáková, CSc.

Speciální letní výběrová praxe z Aj pro neslyšící a nedoslýchavé
studenty angličtiny UK

Doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Koncepce a návrh navazujícího magisterského studijního programu Čeština jako jazyk cizí / druhý

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Vyrovnávání studijních příležitostí handicapovaných studentů
na FF UK

PhDr. Vladimíra Šatavová
Kurzy celoživotního vzdělávání pro učitele anglického jazyka na
Doc. Dr. Jarmila Mothejzíková, CSc. ZŠ a SŠ
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na UK

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Poradenské centrum UK

MŠMT ČR
Rozvojové pro- Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
jekty (spoluřešiPhDr. Ivana Ebelová, CSc.
telský)
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků UK
Univerzita třetího věku
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Agentura/
Program

MŠMT ČR
Rozvojové
projekty
(v rámci RUK)

Řešitel /
Spoluřešitel na FF UK
Mgr. Ivanka Pabiánová
Ing. Martin Souček

Rozvoj informačních a komunikačních technologií UK v Praze

PhDr. Libuše Drnková
Mgr. Hanuš Nykl
PhDr. Jaroslav Štichauer
Jiří Janák, Th.D.

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek

Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Podpora zdravotně handicapovaných studentů a uchazečů ze znevýhodněných sociálních skupin

MŠMT ČR
Rozvojové
Bc. Kateřina Mitasová
projekty
(v rámci RUK)
MŠMT ČR
Socrates
MŠMT ČR
(spoluřešitelské)

Název projektu

Mezinárodní mobilita studentů VŠ (smlouvy a free movers)

PhDr. Jana Bischofová

Euro Languages Net

PhDr. Ivan Klimeš

Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru ﬁlmu

PhDr. Jan Kalivoda

Elektronická databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských
autorů starověku, středověku a raného novověku

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Výzkum civilizace starého Egypta
MŠMT ČR
Výzkumné
záměry

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Český národní korpus a korpusy dalších jazyků
Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.

Základy moderního světa v zrcadle literatury a ﬁlozoﬁe

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor

MŽP ČR
PhDr. Richard Papík, Ph.D.
(spoluřešitelský)
NIPPON
FOUNDATION

České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes

PhDr. Daniela Janáková, CSc.
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Metody hodnocení environmentálních dat, informací a indikátorů
Improving Tertiary Level Deaf Education in the Czech Republic

PŘÍLOHA Č. 5
Jmenovitý výčet projektů speciﬁckého výzkumu

Řešitel

Název projektu

Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Socialistický realismus a oﬁciální kultura 50. let

PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.

Antologie současné italské literatury

Mgr. Eva Lehečková

Rozhovory s českými lingvisty I

Doc. PhDr. Martin Kovář, CSc.

Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Pseudo-Plútarchův spis O hudbě: překlad, komentář a úvodní studie

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.

Akustická analýza pomocí vlnkové transformace (wavelet transformation)

Alice Stašková, Ph.D.

Sborník Friedrich Schiller oder Europas Weg in die Freiheit

Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

Sborník Goethe dnes / Goethe heute

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.

Současné přístupy a metody ﬁlmových studií

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Perestrojka: zdokonalení socialismu, přechodné stadium, anebo celková přeměna?
K sémantice přestavby v čs. veřejnosti druhé poloviny 80. let

Doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr.

Kacířské teze o Kacířských esejích. Ohlédnutí za Patočkovými Kacířskými esejemi
o ﬁlozoﬁi dějin po třiceti letech

PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.

Konference Dramatika Václava Havla: Text a kontext

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Letní škola Integrace sociologické teorie a výzkumu v Evropě a konference Evropský
srovnávací výzkum Evropského konsorcia pro sociologický výzkum

PhDr. Lenka Krejčová

Možnosti rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí adolescentů v prostředí
střední školy

Mgr. Tomáš Klír

Geodeticko-topograﬁcký průzkum zaniklých středověkých vesnic

Mgr. Jakub Čechvala

Intertextuální čtení řecké mytologie a tragédie

Mgr. Petr Přikryl

Ritterova škola a aktualita německé klasické ﬁlozoﬁe

Mgr. Vít Šisler

Soupeřící koncepce islámu v elektronických médiích

Mgr. Soňa Krásná

Využití různých mikroskopických přístrojů při určování funkce kamenné štípané
industrie

Mgr. Martina Mašínová

Španělské myšlení o literatuře

Mgr. Radoslav Passia

Česko-slovenský kultúrny kontext po roku 1993 – východiská a aktuálny stav
(Slovenský dramatik Viliam Klimáček a české divadlo)

Mgr. Jan Dlask

Konference IASS 2006, Turku, Finsko

Mgr. Martin Ritter

Raný Walter Benjamin

Mgr. Tereza Havelková

Příprava publikace Music Theatre – Performance, Experience and Contexts

Mgr. Jan Chmelarčík

Etnomuzikologický terénní výzkum v okrese Yulin, severní Čína

Mgr. Tomáš Bursík

Političtí vězni a jejich postavení v rámci českého vězeňského systému 1969-89

PhDr. Petr Janoušek

Německá politika Spojených států za vlády Lyndona B. Johnsona

Eva Janebová

Rovné šance ve vzdělávání

Mgr. Aleš Mudra

Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě – dopracování středoevropského
kontextu a edice disertační práce

Mgr. Lucie Koutková

Zpracování a výzkum pozůstalosti Libuše Moníkové

Mgr. Jan Krajhanzl

Psychologická charakteristika osobního vztahu jedince k přírodě

Mgr. Richard Müller /
Mgr. Pavel Šidák

Slovník moderní literární terminologie

Mgr. David Frei, DiS.

Mircea Eliade a Portugalsko: od existenciálního dramatu k duchovní revoluci
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Řešitel

Název projektu

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka

Kašmírský šivaismus

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Podmínky studia na Filozoﬁcké fakultě UK

Mgr. Vendula Hingarová

Jazykový management v Mexiku. Případová studie jazyka nahuatl

PhDr. Markéta Hrdličková

Interakce dítě–rodič se zaměřením na psychoanalytické hledisko

PhDr. Martin Holý

Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v předbělohorské době

Mgr. Adéla Macková

Československé zájmy v Iráku v letech 1918-38, československá komunita v Iráku
a Vlasta Kálalová di-Lotti

Mgr. Ondřej Pokorný

Jezuitská bohemika etnobotanické povahy v oblasti JV Asie v 17.–18. stol.

Ing. Martin Souček

Výzkum a implementace sémantické analýzy textu ve webovém prostředí

Mgr. Filip Laval

Sídla nižší šlechty ve středověkých Čechách. Archeologické prameny v kontextu
celkového historického poznání
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PŘÍLOHA Č. 6
Bilaterální smlouvy na FF UK
a) Nově byly uzavřeny následující bilaterální dohody:
Belgie

Erasmushogeschool Brussel

nederlandistika

Belgie

Hogeschool Gent

translatologie

Belgie

Katholieke Universiteit Leuven

ﬁlozoﬁe

Belgie

Katholieke Universiteit Leuven

nederlandistika

Belgie

Université de Liège

nederlandistika

Belgie

Université Libre de Bruxelles

knihovnictví

Belgie

Université Libre de Bruxelles

sociologie

Belgie

Universiteit Gent

nederlandistika

Belgie

Universiteit Gent

slavistika

Belgie

Universiteit Gent

světové dějiny

Bulharsko

University of Shumen

slavistika

Dánsko

Danmarks Biblioteksskole Kobenhavn

knihovnictví

Estonsko

University of Tartu

slavistika

Finsko

Abo Akademi, Turku

knihovnictví

Finsko

Humanistinen Ammattikorkeakoulu

ﬁnština

Finsko

Joensuun Yliopisto

ﬁnština

Finsko

Jyväskylän Yliopisto

ﬁnština

Finsko

Jyväskylän Yliopisto

knihovnictví

Finsko

Jyväskylän Yliopisto

psychologie

Finsko

Tampereen Yliopisto

bohemistika

Finsko

Tampereen Yliopisto

ﬁnština

Finsko

Tampereen Yliopisto

psychologie

Finsko

Tampereen Yliopisto

světové dějiny

Francie

Institut d’Etudes Politiques de Paris

český jazyk

Francie

Institut d’Etudes Politiques de Paris

politologie

Francie

Institut d’Etudes Politiques de Paris

sociologie

Francie

Institut d’Etudes Politiques de Paris

světové dějiny

Francie

Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco)

česká literatura

Francie

Université Catholique de l’Quest

translatologie

Francie

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

francouzština

Francie

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

světové dějiny

Francie

Université de Bourgogne – Dijon

světové dějiny

Francie

Université de Caen Basse-Normandie

světové dějiny

Francie

Université de Nantes

francouzština

Francie

Université de Picardie Jules Verne, Amiens

světové dějiny

Francie

Université de Poitiers

francouzština

Francie

Université de Toulouse – 2 – Le Mirail

ﬁlozoﬁe

Francie

Université de Toulouse – 2 – Le Mirail

francouzština
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Francie

Université de Toulouse – 2 – Le Mirail

psychologie

Francie

Université de Toulouse – 2 – Le Mirail

světové dějiny

Francie

Université Francois Rabelais – Tours

světové dějiny

Francie

Université Charles de Gaulle – Lille 3

ﬁlmová věda

Francie

Université Jean – Monnet Saint-Etienne

hudební věda

Francie

Université Lumière Lyon 2

archeologie

Francie

Université Paris-Sorbonne – 4

hudební věda

Francie

Université Paris-Sorbonne – 5

francouzština

Francie

Université Paris 10 Nanterre

psychologie

Francie

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

francouzština

Francie

Université Paris 8 – Vincennes

český jazyk

Francie

Université Paris 8 – Vincennes

divadelní věda

Francie

Université Paul-Valéry – Montpellier 3

světové dějiny

Francie

Université Paul-Valéry – Montpellier 4

dějiny umění

Francie

Université Paul-Valéry – Montpellier 5

archeologie

Francie

Université Paul-Valéry – Montpellier 6

psychologie

Francie

Université Rennes 2 – Haute Bretagne

francouzština

Itálie

Universitá ca´ Foscari di Venezia

sinologie

Itálie

Universitá de Bologna

světové dějiny

Itálie

Universitá degli Studi di Roma „La Sapienza“

indologie

Itálie

Universitá degli Studi di Roma „La Sapienza“

slavistika

Itálie

Universitá degli Studi di Trento

komparatistika

Itálie

Universitá degli Studi di Verona

italština

Itálie

University of Udine

ﬁlmová věda

Lotyšsko

University of Latvia, Riga

slavistika

Maďarsko

Central European University Budapešť

ﬁlozoﬁe

Německo

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

ﬁlozoﬁe

Německo

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

světové dějiny

Německo

Fachhochschule Nordhausen

anglistika

Německo

Fachhochschule Oldenburg

sociologie

Německo

Freie Universität Berlin

ﬁlmová věda

Německo

Freie Universität Berlin

germanistika

Německo

Freie Universität Berlin

slavistika

Německo

Freie Universität Berlin

hudební věda

Německo

Hochschule Zittau – Gorlitz

translatologie

Německo

Humboldt-Universität zu Berlin

český jazyk

Německo

Humboldt-Universität zu Berlin

germanistika

Německo

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main

divadelní věda

Německo

Ludwig-Maxmilians-Universität München

hudební věda

Německo

Ruhr Universität Bochum

germanistika

Německo

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

germanistika

Německo

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

psychologie
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Německo

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

slavistika

Německo

Technische Universität Chemnitz

světové dějiny

Německo

Universität Göttingen

česká literatura

Německo

Universität Koblenz-Landau

politologie

Německo

Universität Koblenz-Landau

světové dějiny

Německo

Universität Konstanz

česká literatura

Německo

Universität Konstanz

světové dějiny

Německo

Universität Leipzig

česká literatura

Německo

Universität Leipzig

český jazyk

Německo

Universität Leipzig

dějiny umění

Německo

Universität Leipzig

germanistika

Německo

Universität Leipzig

hudební věda

Německo

Universität Leipzig

slavistika

Německo

Universität Leipzig

světové dějiny

Německo

Universität Passau

germanistika

Německo

Universität Regensburg

český jazyk

Německo

Universität Regensburg

hudební věda

Německo

Universität Regensburg

psychologie

Německo

Universität zu Köln

germanistika

Německo

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

andragogika

Německo

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

ﬁlozoﬁe

Nizozemí

Radboud Universiteie Nijmegen

nederlandistika

Nizozemí

Rijksuniversiteit Groningen

psychologie

Nizozemí

Universiteit Leiden

nederlandistika

Nizozemí

Vrije Universiteit Amsterdam

nederlandistika

Norsko

Høgskolen i Agder

norština

Norsko

Norges teknisk-naturvitenskaplige Universitet, Trondheim

norština

Norsko

Oslo University

norština

Norsko

Universitetet i Bergen

norština

Norsko

Universitetet i Tromsø

norština

Polsko

Adam Mickiewicz University, Poznań

hudební věda

Polsko

Adam Mickiewicz University, Poznań

slavistika

Polsko

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

světové dějiny

Polsko

Nicolaus Copernicus University Toruń

ﬁlozoﬁe

Polsko

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

český jazyk

Polsko

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

pedagogika

Polsko

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

psychologie

Polsko

Uniwersytet Rzeszowski

archeologie

Polsko

Uniwersytet Warszawski

divadelní věda

Polsko

Uniwersytet Warszawski

hudební věda

Polsko

Uniwersytet Warszawski

italština

Polsko

Uniwersytet Wroclawski

knihovnictví
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Polsko

Uniwersytet Wrocławski

slavistika

Portugalsko

Universidade de Coimbra

psychologie

Portugalsko

Universidade do Porto

portugalština

Rakousko

Karl-Franzens-Universität Graz

germanistika

Rakousko

Karl-Franzens-Universität Graz

světové dějiny

Rakousko

Karl-Franzens-Universität Graz

translatologie

Rakousko

Universität Wien

české dějiny

Rakousko

Universität Wien

sinologie

Rakousko

Universität Wien

světové dějiny

Rakousko

Universität Wien

translatologie

Rumunsko

Universitatea Cluj-Napoca

japanologie

Rumunsko

Universitatea Cluj-Napoca

norština

Rumunsko

Universitatea Cluj-Napoca

rumunština

Řecko

University of Crete

ﬁlozoﬁe

Slovensko

Prešovská univerzita

andragogika

Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

český jazyk

Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

hudební věda

Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

pedagogika

Slovensko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

anglistika

Slovensko

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

ﬁlmová věda

Slovinsko

University of Maribor

slavistika

Slovinsko

Universa v Ljubljani

knihovnictví

Slovinsko

Universa v Ljubljani

translatologie

Španělsko

Universidad Complutense de Madrid

dějiny umění

Španělsko

Universidad Complutense de Madrid

pedagogika

Španělsko

Universidad Complutense de Madrid

španělština

Španělsko

Universidad Complutense de Madrid

translatologie

Španělsko

Universidad de Alcalá

španělština

Španělsko

Universidad de Barcelona

pedagogika

Španělsko

Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudar

španělština

Španělsko

Universidad de Deusto, Bilbao

pedagogika

Španělsko

Universidad de Granada

španělština

Španělsko

Universidad de Salamanca

španělština

Španělsko

Universidad de Valencia

divadelní věda

Španělsko

Universidad de Valencia

španělština

Španělsko

Universidad de Valladolid

translatologie

Španělsko

Universidad de Zaragoza

španělština

Španělsko

Universidad Pontiﬁcia Comillas, Madrid

translatologie

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

ﬁlmová věda

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

ﬁlozoﬁe

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

pedagogika

56

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

politologie

Švýcarsko

Université de Genève

anglistika

Švýcarsko

Université de Lausanne

francouzština

Turecko

Hacettepe Üniversitesi Ankara

knihovnictví

Velká Británie

St. Mary’s College, Twickenham

ﬁlozoﬁe

Velká Británie

University of Bristol

anglistika

Velká Británie

University of Glasgow

česká literatura

Velká Británie

University of Glasgow

ﬁlozoﬁe

Velká Británie

University of Liverpool

lingvistika

Velká Británie

University of Sheﬃeld

český jazyk

b) Ze starších bilaterálních dohod jsou nadále platné následující:
Belgie

Katholieke Universiteit Leuven

etnologie

Belgie

Université de Liège

francouzština

Belgie

Université de Mons-Hainaut

translatologie

Belgie

Université Libre de Bruxelles

francouzština

Belgie

Universiteit Antwerpen

ﬁlozoﬁe

Belgie

Universiteit Antwerpen

světové dějiny

Bulharsko

Soﬁa University

historie

Bulharsko

Soﬁa University

slavistika

Dánsko

Aarhus Universitet

skandinavistika

Dánsko

Kobenhavns Universitet Amager

skandinavistika

Finsko

Jyväskylän Yliopisto

ﬁlmová věda

Finsko

Jyväskylän Yliopisto

slavistika

Finsko

University of Kaplane

pedagogika

Francie

Université Blais Pascal

francouzština

Francie

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

francouzština

Francie

Université de la Sorbonne Nouvelle

ﬁlmová věda

Francie

Université de la Sorbonne Nouvelle

francouzština

Francie

Université de Paris

francouzština

Francie

Université de Paris

hudební věda

Francie

Université de Paris

komparatistika

Francie

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

francouzština

Francie

Université Rennes 2 – Haute Bretagne

francouzština

Island

University of Iceland

skandinavistika

Itálie

Universita degli studi di Bari

italština

Itálie

Universita di Bologna

světové dějiny

Itálie

Universita di Pisa

politologie

Itálie

Universita di Pisa

světové dějiny
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Itálie

Universita Di Roma La Sapienza

slavistika

Itálie

University of Rome

politologie

Itálie

University of Udine

bohemistika

Itálie

University of Udine

český jazyk

Itálie

University of Udine

ﬁlmová věda

Itálie

University of Udine

italština

Itálie

University of Udine

slavistika

Litva

Vilniaus Universitietas

slavistika

Německo

Eberhard-Karls-University of Tübingen

slavistika

Německo

Freie Universität Berlin

ﬁlmová věda

Německo

Universität Erfurt

slavistika

Německo

Universität Hannover

politologie

Německo

Universität Leipzig

slavistika

Německo

Universität Trier

sociologie

Norsko

University of Oslo

norština

Polsko

Uniwersytet Wrocławski

etnologie

Polsko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

slavistika

Portugalsko

Universidade de Coimbra

portugalština

Portugalsko

Universidade de Lisboa

portugalština

Portugalsko

Universidade do Porto

portugalština

Portugalsko

Universidade dos Acores

portugalština

Portugalsko

Universidade Nova de Lisboa

portugalština

Španělsko

Universidad Autonoma de Madrid

anglistika

Španělsko

Universidad Autonoma de Madrid

historie

Španělsko

Universidad Autonoma de Madrid

psychologie

Španělsko

Universidad Complutense

translatologie

Španělsko

Universidad de Castilla-La Mancha

španělština

Španělsko

Universidad de Granada

psychologie

Španělsko

Universidad de Granada

translatologie

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

bohemistika

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

francouzština

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

světové dějiny

Španělsko

Universidade de Santiago de Compostela

španělština

Španělsko

Universitat Autonoma de Barcelona

translatologie

Španělsko

Universitat de Valencia-Estudi general

divadelní věda

Španělsko

Universitat de Valencia-Estudi general

španělština

Švýcarsko

Universität Bern

slavistika

Švýcarsko

Université de Lausanne

slavistika

Švédsko

Hogskolan i Boras

knihovnictví
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PŘÍLOHA Č. 7

PŘÍLOHA Č. 9

Vedení FF UK v roce 2006
Do 31. 1. 2006

Vedoucí základních součástí FF UK v roce 2006
(stav k 31. 12. 2006)

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., děkan
Prof. PhDr. Jana Králová, CSc., proděkanka pro studium
Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., proděkan pro vědu
PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., proděkanka pro zahraničí
a vnější vztahy
PhDr. Jaroslava Jindrová, proděkanka pro rozvoj
Ing. Michal Marcolla, tajemník

Český egyptologický ústav – prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
Fonetický ústav – prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
Jazykové centrum – PhDr. Libuše Drnková
Katedra andragogiky a personálního řízení – doc. Dr. Milan
Beneš
Katedra divadelní vědy – PhDr. Petr Pavlovský
Katedra estetiky – prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Katedra ﬁlmových studií – PhDr. Ivan Klimeš
Katedra logiky – prof. PhDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Katedra pedagogiky – prof. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
– prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc.
Katedra psychologie – PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Katedra sociální práce – doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Katedra sociologie – doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Katedra tělesné výchovy – PaedDr. Martin Hrubý
Katedra teorie kultury – doc. PhDr. Martin Matějů
Psychologický ústav – doc. PhDr. Karel Riegel, CSc.
Středisko iberoamerických studií – prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Ústav anglistiky a amerikanistiky – prof. PhDr. Martin
Procházka, CSc.
Ústav Blízkého východu a Afriky – doc. PhDr. Eduard
Gombár, CSc.
Ústav bohemistických studií – prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
Ústav české literatury a literární vědy – doc. PhDr. Petr
Bílek, CSc.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace – prof. PhDr. Alena
Macurová, CSc.
Ústav Českého národního korpusu – prof. PhDr. František
Čermák, DrSc.
Ústav českých dějin – prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Ústav Dálného východu – doc. PhDr. Zdenka Švarcová, CSc.
Ústav etnologie – doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Ústav ﬁlozoﬁe a religionistiky – doc. Karel Thein, Ph.D.
Ústav germánských studií – doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Ústav hospodářských a sociálních dějin – prof. PhDr. Jiří
Štaif, CSc.
Ústav hudební vědy – prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Ústav informačních studií a knihovnictví – PhDr. Richard
Papík, Ph.D.
Ústav jižní a centrální Asie – prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Ústav lingvistiky a ugroﬁnistiky – doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
Ústav politologie – doc. PhDr. Milan Znoj, CSc.
Ústav pro dějiny umění – prof. Ing. Jan Royt
Ústav pro klasickou archeologii – doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou – doc. PhDr. Jan
Klápště, CSc.
Ústav románských studií – prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Ústav řeckých a latinských studií – PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

Od 1. 2. 2006
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan
Prof. PhDr. Jana Králová, CSc., proděkanka pro studium
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., proděkan pro vědu
Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., proděkanka pro zahraničí
a vnější vztahy
Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj
Dr. des. Albert Kubišta, proděkan pro informační zdroje
Ing. Michal Marcolla, tajemník
PŘÍLOHA Č. 8
Předsednictvo Akademického senátu FF UK v roce 2006
Od 1. 1. 2006 do 9. 3. 2006
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., předseda AS FF UK
PhDr. Jan Kalivoda, místopředseda AS FF UK
Kateřina Volná, místopředsedkyně AS FF UK
PhDr. Josef Herman, CSc., člen PAS
Jan Hon, člen PAS
Od 13. 4. 2006 do 8. 6. 2006
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., předseda AS FF UK
Ing. Mgr. Lubomír Ondračka, místopředseda AS FF UK
Per Kubiš, místopředseda AS FF UK
PhDr. Milan Lyčka, člen PAS
Anna Čmejrková, členka PAS
Od 8. 6. 2006 do 31. 12. 2006
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., předseda AS FF UK – do
22. 6. 2006
PhDr. Jan Kalivoda, předseda AS FF UK – od 22. 6. 2006
PhDr. Milan Lyčka, místopředseda AS FF UK
Anna Čmejrková, místopředsedkyně AS FF UK
Mgr. Petra Jedličková, členka PAS
Petr Kubiš, člen PAS – do 14. 12. 2006
Mgr. Samuel Zajíček, člen PAS – od 14. 12. 2006
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Ústav slavistických a východoevropských studií –
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Ústav srovnávací jazykovědy –
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Ústav světových dějin – doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Ústav teoretické a komputační lingvistiky –
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Ústav translatologie – PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.
PŘÍLOHA Č. 10
Aktualizace dlouhodobého záměru Filozoﬁcké fakulty
UK na akademický rok 2006/2007
Tato aktualizace je připravena v návaznosti na dlouhodobý
záměr FF UK z roku 2001. Rozvíjí v konkrétních krocích
obecně nastavené priority na konkrétní akademický rok
2006/2007, který vedení FF UK cítí jako zásadní přelomové období pro strukturální změnu fakulty a její moderní
nasměrování. Základně je tato aktualizace strukturována
dle dlouhodobého záměru FF UK na oblast pedagogického
rozvoje, rozvoje vědy a oblasti řízení fakulty, včetně rozvoje
materiálového zázemí, přičemž zvláště jsou v závěru této
aktualizace vyčleněny body týkající se mezinárodní spolupráce.
Rozvoj studijních oborů a forem studia
Zajistit proces akreditace a reakreditace oborů pěstovaných na
FF UK tak, aby nejpozději v akademickém roce 2008/2009
otevírala FF UK pouze obory v rámci strukturovaného studia.
Založit a personálně zajistit akreditační referát FF UK,
který bude spravovat agendu akreditací.
Zajistit přípravu akreditačních materiálů tzv. malých
oborů tak, aby bylo zřejmé, které obory lze reálně na FF UK
do budoucna pěstovat.
Připravit modelové případy akreditací počítajících s prostupností oborů, podat rozvojový projekt na rok 2007.
Zahájit práce na nové koncepci studia učitelství na
FF UK.
Rekonstruovat oborové rady FF UK, zkvalitnit doktorské
studium.
Rozvinout nabídku přednášek v cizích jazycích, zejména
pro potřeby programu ERASMUS.
Zrekonstruovat komise pro SZZK, SRZK a obhajoby
diplomových prací.
Rozšiřovat akreditace studijních programů v cizích jazycích. Připravit první společné mezinárodní programy doktorského, příp. magisterského studia, které by do budoucna
měly sloužit jako modelové.
Zajistit reálný přechod fakulty na elektronický studijní
informační systém.
Rozvíjet celoživotní vzdělávání, připravit projekty dalšího, celoživotního vzdělávání pro programy EU, rozvíjet
dále i Univerzitu třetího věku a institucionálně tyto aktivity
zajistit (Centrum dalšího vzdělávání).

60

Rozšiřovat a zkvalitňovat informační servis pro širokou
veřejnost, zejména pro uchazeče o studium. Zaměřit tento
servis také výrazněji na uchazeče se speciﬁckými potřebami.
Rozvoj vědecké práce
Zajistit kvalitní výstupy pěti výzkumných záměrů FF UK za
léta 2005/2006, včetně kvalitních průběžných zpráv.
Zintenzivnit účast magistrů a doktorandů v rámci projektů do grantových programů, zejména GA UK.
Připravit podmínky pro využívání prostředků speciﬁckého
výzkumu pro projekty studentů a doktorandů od akademického roku 2006/2007.
Zintenzivnit činnost vědecké rady FF UK.
Připravit reakreditace habilitačních a jmenovacích řízení
do září 2007.
Připravit mezinárodní konferenci o Chartě 77 ve spolupráci s AV ČR a Národním muzeem.
Připravit projekt v oblasti vědy a výzkumu do 7. rámcového programu EU.
Přehodnotit a nově nastavit ediční činnost FF UK, připravit přehled kmenových periodik fakulty, založit reprezentativní monograﬁckou řadu FF UK.
Rozvoj materiálních podmínek a forem řízení fakulty
Aktualizovat Statut FF UK dle novely VŠ zákona a novely
Statutu UK.
Zajistit fungování sociálního fondu a připravit dodatek ke
kolektivní smlouvě.
Připravit pravidla pro přidělování prospěchových stipendií
na FF UK.
Zintenzivnit aktivitu v oblasti vícezdrojového ﬁnancování (FRVŠ, rozvojové projekty, grantové programy,
projekty EU).
Založit a personálně zajistit grantový referát FF UK.
Rekonstruovat Středisko vědeckých informací na Knihovnu
FF UK a nastavit funkční knihovní systém fakulty.
Pokračovat ve II. etapě výstavby Knihovny FF UK s pravděpodobným termínem dokončení prosinec 2007.
Připravit projekt dostavby 4. patra hlavní budovy
FF UK.
Připravit a případně realizovat rekonstrukci transformátorové stanice v objektu hlavní budovy FF UK a vyřešit související majetkoprávní vztahy s PRE.
Připravit prostorovou analýzu FF UK a dále postupovat
směrem k získání dalších nutných prostor pro fakultu.
Připravit nový model vnitřního rozdělování prostředků
dle motivačních kritérií.
Zahájit rekonstrukci www stránek fakulty a připravit jasnou „corporate identity“ FF UK, včetně loga fakulty.
Připravit ve spolupráci s Národní knihovnou zpřístupnění
tzv. Pekařova fondu, uloženého v Lešeticích.
Personálně stabilizovat děkanát FF UK.

Rozvoj mezinárodní spolupráce
Připravit program ECES k akreditaci ve formě celoživotního
vzdělávání.
Zavést vnitřní pravidla pro vedení placených cizojazyčných programů podle odborně připravené metodiky.
Připravovat rozšíření a lepší využití nabídky přímé spolupráce s důrazem na vytváření společných magisterských a doktorských programů, společných vědeckých projektů a výměnu
s americkými univerzitami.
Začít naplňovat projekt středoevropské spolupráce, předběžně dojednaný děkanem v Lublani ve spolupráci s Lublaní,
Krakovem a Bratislavou.
Připravit základní informační materiál o fakultě pro zahraniční studenty a partnerské univerzity.
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