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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Rok 2007 byl rokem mnoha zásadních změn v životě Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (FF UK). Každá z oblastí života fakulty zaznamenala
pak v menší či větší míře dopad těchto změn. V rámci svého úvodního slova se
budu snažit představit ty zásadní. Předně musím konstatovat, že byl prakticky
dokončen rozsáhlý legislativní proces, který díky novele vysokoškolského zákona
a změnám univerzitních předpisů probíhal v letech 2006–2007. Ve spolupráci
s Akademickým senátem FF UK se podařilo schválit všechny potřebné předpisy,
včetně novely Statutu FF UK, Volebního a jednacího řádu FF UK a dalších
předpisů. FF UK také nově zavedla systém prospěchových stipendií.
V oblasti studia šlo o rozhodnutí otevřít přijímací řízení na rok 2008/2009 – až na
jedinou výjimku oboru psychologie – pouze pro strukturované studium a následné
kroky z tohoto rozhodnutí vyplývající. Šlo vesměs o praktické záležitosti: dodatky
k diplomům, intenzivnější fungování elektronického studijního systému či
přípravu doporučených studijních plánů, včetně problematiky kreditů.
Centralizací informačního systému ze strany vedení Univerzity Karlovy se
informační systém stal nejdůležitějším komunikačním uzlem v rámci celé
univerzity, a to nejen v otázce studia, ale i v otázce personálií, mezd a knihoven a
informačních zdrojů.
Samostatnou kapitolou byla agenda akreditací, kde se díky činnosti akreditačního
referátu podařilo zvládnout podání mnoha zásadních materiálů studijních oborů,
byť zjevnou prioritou roku 2007 byly akreditace pro habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem.
Tím se již dostáváme k oblasti vědy a výzkumu. Musím konstatovat, že FF UK
byla v procesu udílení akreditací habilitačních a profesorských řízení mimořádně
úspěšná, o čemž svědčí počet udělených akreditací a ve většině případů zejména
jejich osmiletá platnost. Oblast vědy byla významná také z pohledu procesu
reformy vědy v České republice, do kterého FF UK aktivně vstoupila tím, že byla
jedním z iniciátorů akce oslovení vedení Rady vlády pro vědu a výzkum (RVV)
na podzim 2007. Spolu s děkany ostatních filozofických fakult jsme upozornili na
špatné postavení humanitních věd a vyzvali radu k výraznějšímu vnímání jejich
významu, jakož i k přípravě skutečně promyšleného systému hodnocení těchto
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věd. První pozitivní výsledky se prozatím projevily v materiálech RVV na
počátku roku 2008, byť je zřejmé, že půjde o složitý a těžký proces. Na tomto
místě musím zdůraznit výtečnou spolupráci s Akademií věd ČR. Oblast vědy
zaznamenala v roce 2007 další významnou změnu v nových univerzitních
kritériích habilitačních a profesorských řízení, na nichž s vedením Univerzity
Karlovy spolupracovalo jak vedení fakulty, tak i Vědecká rada FF UK.
V oblasti ediční činnosti fakulta pokračovala ve vydávání nové reprezentační řady
Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis a zaměřila se
především na otázku distribuce. Naše fakulta v roce 2007 spoluorganizovala
velkou mezinárodní konferenci na téma „Charta 77“.
Grantová aktivita fakulty byla v roce 2007 zvýšena opravdu zásadním způsobem,
ať již šlo o celkový objem získaných prostředků či počet projektů podaných např.
do Grantové agentury UK. Této oblasti bezesporu napomohlo fungování nově
zřízeného grantového referátu.
Významnou organizační změnou bylo také zřízení Centra dalšího vzdělávání
(CDV), které považuji za důležitý předpoklad pro další rozvoj aktivit fakulty na
poli dalšího vzdělávání, samozřejmě i s odpovídajícím finančním efektem těchto
aktivit.
V oblasti zahraniční spolupráce pokračovala fakulta v mimořádně rozsáhlé
činnosti, přičemž rok 2007 byl rokem zvýšení aktivity v oblasti organizace
přednáškových pobytů významných osobností světové vědy na půdě fakulty.
Podařilo se také poprvé realizovat mimořádné stipendijní pobyty několika
doktorandů na špičkových anglických univerzitách, a to díky podpoře ze strany
soukromé nadace.
Z dalších mimořádných akcí nad rámec běžné agendy je třeba jmenovat novou
Středoevropskou akademickou iniciativu, jejíž ustavující zasedání na podzim 2007
zorganizovala a hostila právě naše fakulta. Tato mezinárodní iniciativa si mimo
jiné stanovila za cíl vybudování společného studijního oboru čtyř filozofických
fakult střední Evropy: pražské, krakovské, bratislavské, lublaňské.
Rozvoj materiálních potřeb fakulty lze rozdělit do tří základních oblastí. Předně
šlo o kroky vedoucí k řešení tíživé prostorové situace. Zde se vedení fakulty
snažilo jasně definovat dlouhodobý výhled a pokračovalo v jednání o případném
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využití objektu pražské Invalidovny pro účely FF UK, jakož i o možném
prostorovém využití blízkého Klementina. V krátkodobém horizontu řeší fakulta
prostorovou krizi pronájmy v centru hlavního města, které se podařilo zajistit za
přijatelných finančních podmínek.
Druhou oblastí byla záležitost mzdové politiky, která byla ovlivněna zavedením
aktualizace vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy. Vedení naší fakulty
se během roku 2007 snažilo definovat kritéria pro vnitřní rozdělování mzdových
prostředků na jednotlivá pracoviště. Po mnoha diskusích vznikl model
financování, který bude při různorodosti fakultních pracovišť použit jako vodítko,
nikoliv jako čistá šablona pro rozdělení mzdových prostředků. Záměrem bylo
zahrnout do výpočtu tzv. „mzdových balíčků“ kromě počtu studentů také
kvalitativní kritéria: počet absolventů doktorského studia, hodnostní strukturu
pracoviště, vědeckou výkonnost zobrazenou v publikační činnosti, grantovou
aktivitu.
Třetí oblastí byla investiční akce výstavby centrální knihovny FF UK. Z řady
důvodů se nepodařilo knihovnu otevřít v předpokládaném termínu konce roku
2007. K prodloužení výstavby došlo jednak kvůli rozsáhlému archeologickému
průzkumu, jednak kvůli některým nově zjištěným stavebně technickým
skutečnostem či haváriím, a též díky změně koncepce, která z funkčně zastaralé
knihovny s uzavřeným fondem dělá knihovnu s otevřeným fondem – tedy
knihovnu současného evropského standardu. Dokončení knihovny se předpokládá
v roce 2008.
S knihovnou souvisí i změna působnosti Střediska vědeckých informací, která
probíhala během celého roku 2007. Nejrozsáhlejší knihovny fakultních pracovišť
přecházely na systém Aleph a nadále probíhala revize celkového fondu. Musíme
rovněž zmínit mimořádnou akci, kterou je záchrana dislokovaného fondu
Historického kabinetu FF UK, jehož součástí je knihovna z pozůstalosti historika
prof. Josefa Pekaře, a jeho otevření veřejnosti. Tento fond by měl být částečně
zpřístupněn ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky v dubnu 2008.
V roce 2007 bylo také vybráno logo FF UK, které by mělo být uvedeno v praxi
během roku 2008.
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Na závěr mého letošního úvodu k výroční zprávě fakulty mi dovolte poděkovat
všem, kteří se aktivně zapojili do života naší fakulty, ať již šlo o plénum
Akademického senátu FF UK či Vědecké rady FF UK. Chci také poděkovat všem
členům kolegia děkana, členům všech fakultních komisí a samozřejmě i všem
pedagogům, pracovníkům fakulty i studentům. Věřím, že aktuální rok naváže na
rok 2007 a fakulta bude pokračovat v úspěšné činnosti.
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan
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I.

STUDIUM

(garant kapitoly prof. PhDr. Jana Králová, CSc., proděkanka pro studijní
záležitosti)
V roce 2007 bylo docíleno přechodu Filozofické fakulty UK ke strukturovanému
studiu, s výjimkou magisterského studijního programu psychologie. Studium na
FF UK rovněž umožňuje neomezenou kombinovatelnost ve dvouoborovém
studiu.
1. Bakalářské a magisterské studium
Přijímací zkoušky
V akademickém roce 2007/2008 se ke studiu v bakalářském studijním programu
přihlásilo 6933, v magisterském studiu 2873 a v magisterském studiu navazujícím
na bakalářské 959 uchazečů. Celkem tedy 10765 uchazečů. Přijato bylo 1508 do
bakalářského, 462 do magisterského a 374 do magisterského navazujícího
studijního programu. Celkem bylo přijato 2344 uchazečů. Detailní přehled počtu
studentů přináší příloha č. 5.
Ve studiu bakalářském, magisterském a magisterském navazujícím na bakalářské
bylo podáno 382 žádostí o přezkum rozhodnutí děkana o nepřijetí. V případě 22
uchazečů děkan žádosti vyhověl a původní rozhodnutí o nepřijetí zrušil.
K rozhodnutí rektora UK bylo postoupeno 360 žádostí, rektor žádné z nich
nevyhověl.
Ze strany Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (RUK) byl oceněn obzvláště
vstřícný přístup naší fakulty k uchazečům s osobním handicapem a vynikající
organizační a administrativní příprava jak vlastního přijímacího řízení, tak
podkladů pro přezkumné řízení na RUK.
Oproti uplynulým rokům fakulta v roce 2007 nepřijímala studenty na jeden obor
povinně dvouoborového studia. Vzhledem k zachování vstřícného přístupu
k uchazečům, jejichž volba dvouoboru není omezována pevně vypsanými
kombinacemi, si tento fakt vyžádal řadu úprav zaběhnutého technického i
organizačního schématu přijímacího řízení. Jednalo se o zvýšení nároku na
kontroly různého druhu, např. podávání přihlášek na obory povinně
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dvouoborového studia, výzvy k opravám přihlášek atd. Zcela specifickou
kapitolou se ukázala problematika tisku rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí
uchazečů do oborů povinně dvouoborového studia. Po dobrých zkušenostech
z roku 2006 fakulta při rozesílání úřední korespondence související s přijímacím
řízením opět využila soukromou firmu.
Vzhledem k průběžnému doručování rozhodnutí o akreditaci a dodatečnému
vypisování nově akreditovaných oborů vzrostla pro studijní oddělení i základní
součásti náročnost přijímacího řízení. Například při přijímacím řízení do oboru
Psychologie bylo nutno z důvodu dodržení všech předepsaných lhůt přesunout
konání 1. kola o celý týden, což byl při počtu 1376 uchazečů tohoto oboru
významný zásah do harmonogramu přijímacího řízení.
Na základě kladného rozhodnutí Akreditační komise Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byly v roce 2007 dodatečně vypsány následující
studijní obory: Etnologie, Francouzská filologie, Hispanistika. Přijímací řízení
těchto oborů probíhalo v červnovém termínu.
Přijímací řízení oborů Mezikulturní komunikace: čeština – angličtina,
Mezikulturní komunikace: čeština – francouzština, Mezikulturní komunikace:
čeština – němčina, Mezikulturní komunikace: čeština – ruština, Mezikulturní
komunikace: čeština – španělština, Východoevropská studia, Středoevropská
studia, Jihovýchodoevropská studia proběhlo v září 2007. Všechny výše uvedené
obory jsou akreditovány ve strukturované formě studia a pro akademický rok
2007/2008 byly vypisovány v bakalářském typu studia. Přijímací zkouška ve
všech případech proběhla jednokolově.
U oborů, na něž se přihlásilo méně než 30 uchazečů, probíhala pouze jednokolová
ústní přijímací zkouška. Během přijímacího řízení 2007/2008 mohli uchazeči opět
sledovat průběh přijímacího řízení prostřednictvím informačního systému fakulty.
Pro akademický rok 2007/2008 bylo opět realizováno vnitrofakultní přijímací
řízení, určené pro studenty FF UK. Do vnitrofakultního přijímacího řízení se
přihlásilo 421 uchazečů, z nichž bylo přijato 278. Studijní oddělení připravilo
nové opatření děkana č.1/2008, upravující toto řízení pro akademický rok
2008/2009, které oproti roku 2007 bude vypsáno pouze pro bakalářský typ studia.
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V souvislosti s přípravou přijímacího řízení pro rok 2008/2009 se zástupci fakulty
zúčastnili veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně (29. 10. – 2. 11.
2007) a Informačního dne Univerzity Karlovy v Praze (24. 11. 2007) a na pondělí
7. ledna 2008 byl připraven „Den otevřených dveří FF UK“. Studijní nabídka byla
rovněž prezentována v médiích.
V zájmu zvýšení prostupnosti studia na Univerzitě Karlově fakulta připravuje
společné studium s Přírodovědeckou fakultou UK – bakalářský studijní obor
Geografie se zaměřením na vzdělávání, anglistiku a amerikanistiku nebo
hispanistiku. Perspektivně počítáme s kombinací oborů Demografie a
Mezikulturní komunikace. Zájem o společné studijní programy projevily i další
fakulty naší univerzity, např. Fakulta tělesné výchovy a sportu a 1. lékařská
fakulta.
V Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 došlo k několika
úpravám. Nově byla stanovena výše poplatku za podání přihlášky ke studiu od
akademického roku 2008/2009: za klasický formulář zaplatí uchazeč 600 Kč, za
elektronický formulář 450 Kč. Odlišná výše poplatku, zvýhodňující elektronické
podávání přihlášek, byla stanovena ve snaze motivovat uchazeče o studium k
využití elektronických forem komunikace.
Zároveň začaly práce na novém systému přijímacího řízení, který klade důraz na
ověření nejen oborových znalostí, ale i všeobecných studijních předpokladů.
Zároveň proběhla analýza testů přijímacího řízení, která bude podkladem pro další
zkvalitnění přijímacího řízení.
Hodnocení výuky
Studentské hodnocení výuky v roce 2007 nebylo navázáno na elektronický zápis
předmětů, ale na konec semestru. Hodnocení výuky odstartovalo zpřístupnění
dotazníku ve studijním informačním systému dne 22. 6. 2007. Studenti byli
informováni prostřednictvím www stránek fakulty i prostřednictvím e-mailu.
Současně byly zapracovány některé konstruktivní připomínky z minulého roku:
Hodnocení byla doplněna o možnost „nelze hodnotit“ pro případy, kdy je
odpověď na určitou otázku irelevantní.
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Hodnocení výuky bylo umožněno i studentům bez povinnosti elektronického
zápisu (nebo těm, kteří právě ukončili studium a již nemají přístup do
studijního informačního systému) prostřednictvím papírových formulářů. Je
pravděpodobné, že účast byla nižší než v předešlém roce i kvůli změně termínu
studentského hodnocení výuky.
Statistika ankety:
Počet obecných připomínek: 4
Počet připomínek k předmětům: 54
Počet hodnotících studentů: 306
Počet kurzů hodnocených papírově: 11
Závěr bakalářského a magisterského studia
V roce 2007 absolvovalo v bakalářském a magisterském studiu 980 studentů.
Detailní přehled přináší příloha č. 6. Absolventi spolu s diplomem obdrží nově též
dodatek k diplomu (Diploma supplement), který je vydáván ve spolupráci
s Rektorátem Univerzity Karlovy v Praze. Podmínkou vydávání dodatků
k diplomům je spolupráce studijního oddělení a základních součástí, které
zadávají názvy závěrečných prací do studijního informačního systému. To
zároveň umožňuje včasné zveřejňování termínů státních zkoušek a názvů
závěrečných prací za všechny základní součásti. Dodatky obsahují výsledky
atestací za celou dobu studia (ty jsou generovány z údajů studijního informačního
systému), výsledky státní závěrečné zkoušky a informace o oboru, který student
absolvoval.
Stipendia
V lednu 2007 bylo vydáno Opatření rektora č. 2/2007, kterým byla prozatímně
stanovena pravidla pro přiznávání stipendií na jednotlivých fakultách. Na základě
toho bylo v dubnu přiznáno 390 studentům stipendium za vynikající studijní
výsledky za ak. rok 2005/2006 a následně vyplaceno celkem 3 510 000 Kč.
Na podzim 2007 byla schválena nová Pravidla pro přiznávání stipendií na
Filozofické fakultě. Podle těchto pravidel byla přiznána stipendia za vynikající
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studijní výsledky za akademický rok 2006/2007 celkem 375 studentům v celkové
částce 3 375 000 Kč.
Stipendijní komise dále projednala 78 žádostí o účelová stipendia, z nichž v 55
případech doporučila děkanovi žádosti vyhovět a vyplatit celkem 460 070 Kč.
Detailní přehled přináší příloha č. 7.
Poplatky za nadstandardní délku studia a za další dobu studia
Podle Opatření děkana č.6/2007 byly stanoveny poplatky za „delší studium“ ve
výši 12 982 Kč za 6 měsíců studia pro filologické obory, pro obor Překladatelství–
tlumočnictví a Učitelství pro střední školy. Výše pro ostatní obory čítala 11 130
Kč za tutéž dobu; za další studium ve výši 1967 Kč za rok a 1712 Kč za rok.
V roce 2007 bylo odesláno 2337 rozhodnutí o vzniku povinnosti hradit poplatek,
studenti podali 789 žádostí o prominutí této povinnosti; ve 103 případech bylo
žádosti vyhověno, ve 151 případě byla snížena částka a 535 žádostí bylo
zamítnuto. Detailní přehled je k nalezení v příloze č. 8.
Uznávání zahraničního studia
V roce 2007 podalo žádost o uznání zahraničního studia 107 žadatelů, z toho 68
bylo vyhověno, a žadatelé tak získali rozhodnutí o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání. Šlo především o zahraniční žadatele z Ruska,
Ukrajiny, Německa a o české studenty studující v Irsku. Žádosti o uznání se
týkaly oborů Anglistika–amerikanistika, Čeština pro cizince, Francouzština,
Hispanistika, Kulturologie, Němčina, Ruština a Informační studia a knihovnictví.
Ceny studentům a absolventům udělené v roce 2007
Bolzanova cena:
(Univerzitní ocenění za nejlepší diplomovou práci)
PhDr. Ing. Jan Hanzl, absolvent magisterského studia, obor Překladatelství a
tlumočnictví-angličtina – Překladatelství a tlumočnictví-francouzština
Mgr. Petra Kolářová, absolventka magisterského studia, obor Dějiny umění
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Ľubomíra Kuzmová, magisterské studium, obor Anglistika-amerikanistika –
Norština
Mgr. Markéta Rubešová, absolventka magisterského studia, obor
Hebraistika – Historie
Mgr. Daniela Sedláčková, absolventka magisterského studia, obor
Pedagogika
Cena Spolku Carolinum 2007:
(Ocenění za vynikající, dosud neuveřejněnou a neodměněnou práci mladým vědcům, které udílí
Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze – Carolinum, nezávislá organizace,
která ve své činnosti úzce spolupracuje s Univerzitou Karlovou)

Mgr. Zdeňka Puková, absolventka magisterského studia, obor
Překladatelství a tlumočnictví-angličtina – Překladatelství a tlumočnictvífrancouzština.
Cena Jana Palacha:
(Fakultní ocenění za nejlepší diplomovou práci)

Mgr. Pavel Polák, absolvent magisterského studia, obor Komparatistika –
Němčina
Cena Kateřiny Krausové:
(Fakultní cena, která je udělována každoročně studentu Ústavu románských studií za závěrečnou
diplomovou práci z oboru Španělský jazyk a Španělsky psaná literatura předloženou a obhájenou v
příslušném akademickém roce a hodnocenou výborně)

Mgr. Šárka Pichrtová, absolventka magisterského studia, obor Španělština
Cena Nadace profesora Matějčka:
(Cena určená diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na Katedře psychologie FF UK v
předchozím akademickém roce)
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1.místo: Mgr. Kristýna Chuchutová, absolventka magisterského studia, obor
Psychologie
2.místo: Mgr. Markéta Kukačková, absolventka magisterského studia, obor
Psychologie
Rigorózní řízení
Akademický senát FF UK schválil v roce 2007 inovovaný rigorózní řád, který byl
následně schválen i Akademickým senátem univerzity.
V roce 2007 získalo titul PhDr. celkem 161 absolventů, z toho 42 absolventům
byl tento titul udělen po složení závěrečných zkoušek v doktorském studijním
programu. 232 zájemců je přihlášeno k rigoróznímu řízení a pokračuje v přípravě.
Uchazeči a studenti se speciálními potřebami
V akademickém roce 2007/2008 studuje 47 studentů se speciálními potřebami
v 52 studijních oborech, převážně se jedná o studenty nevidomé, slabozraké, s
vadami sluchu a s funkčními vadami učení nebo s omezenou pohyblivostí. V roce
2007 studium absolvovali 4 studenti v bakalářském studiu oboru Historie a
v magisterských studijních oborech Dějiny umění, Etnologie a Psychologie.
Studia zanechalo 6 studentů.
Zlepšily se služby v oblasti informovanosti, individuálního přístupu k uchazečům
a studentům a poskytování speciálních knihovních služeb. Ve spolupráci
studijního oddělení a základních součástí fakulty je průběžně zajišťována podpora
studentům se speciálními potřebami při plnění jejich studijních povinností.
Nejčastěji se jedná o modifikaci přijímací zkoušky a o vytvoření individuálních
studijních plánů s ohledem na jejich individuální potřeby. Rovněž konzultace
probíhají dle jejich aktuální potřeby nad rámec pevně stanovených konzultačních
hodin.
Opětovně proběhl seminář se zástupci kateder a ústavů – garanty přijímacího
řízení k modifikaci zkoušek, který připravila katedra psychologie. Tento seminář
se setkává s ohlasem učitelů a v praxi se již osvědčily doporučené postupy.
Na základě dotazníku zaslaného katedrám a ústavům byla provedena analýza
vhodnosti studia oborů pro uchazeče dle typu postižení. V podobě studijního
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oboru Čeština v komunikaci neslyšících byl připraven návrh možností a postupů,
jak bariéry uvedené jednotlivými obory postupně odstraňovat. Je však nutné, aby
fungovaly všechny podpůrné služby uvedené v připravovaných minimálních
standardech, které stanovuje Rektorát UK.
V rámci projektu „Vyrovnání studijních příležitostí handicapovaných studentů na
FF UK“ byl zakoupen jeden braillský řádek pro usnadnění práce s počítačem a
další technické pomůcky.
Projekt dalšího vzdělávání učitelů
V rámci Transformačních a rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy pokračoval v roce 2007 projekt „Modulární systém dalšího
vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze“, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města
Prahy. V roce 2007 probíhaly tři pilotní běhy akreditovaných kurzů v rámci
celoživotního vzdělávání:
-

Moderní poznatky z historie a jejich výuka na základních školách I. a II.

-

Moderní poznatky z historie a jejich výuka na středních školách I. a II.

-

Psychologie jako předmět středoškolské výuky I. a II.

Základním rysem těchto kurzů je mnohovrstevnost témat a snaha propojit odborné
poznatky s pedagogicko-psychologickými disciplínami a didaktickou
metodologií. Kurzy se tak stávají i vhodným příspěvkem pro přípravu rámcových
vzdělávacích programů na základních i středních školách.
2. Doktorské studium
Do doktorského studia se pro akademický rok 2007/2008 přihlásilo celkem 433
zájemců, z toho do prezenční formy 267 a přijato bylo 229 doktorandů, do
kombinované formy 166 a přijato bylo 117 doktorandů. V doktorském studiu bylo
podáno 11 žádostí o přezkum rozhodnutí děkana o nepřijetí. K rozhodnutí rektora
UK bylo postoupeno 11 žádostí, rektor žádné z nich nevyhověl. Počet doktorandů
k 16. 1. 2008 a počet absolventů za kalendářní rok 2007 jsou uvedeny v příloze č.
9. Oproti minulému období došlo k nárůstu o 116 doktorandů.
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V roce 2007 se uskutečnilo 144 doktorských obhajob, 111 úspěšných a 3
neúspěšné. Konkrétní přehled studentů včetně názvů disertačních prací přináší
příloha č. 10.
Výpočtové roční stipendium na jednoho studenta prezenčního studijního
programu vzrostlo v roce 2007 na 86 190 Kč. Na studenty 4. ročníků prezenčního
studia a studenty, kteří v minulosti již doktorské studium neúspěšně studovali,
není dotace přidělována vůbec. Dále byla při výpočtu stipendia zohledněna
skutečnost, že studentům, kteří vykonají státní doktorskou závěrečnou zkoušku, je
stipendium automaticky navýšeno o 1500 Kč měsíčně.
V platnost vstoupilo Opatření děkana č. 5/2007, které upravuje přestup
z prezenční do kombinované formy studia. Vyplácení účelových stipendií
doktorandům se nově řídí podle náležitostí žádostí o účelová stipendia podle čl. 5,
odst. 1 Stipendijního řádu UK.
Byly realizovány změny v podmínkách přijímacího řízení. Pro přijímací řízení
v akademickém roce 2007/2008 byly nově vypsány obory v cizích jazycích:
English and American Literature (anglicky), History of Czech Literature and
Literary Theory (anglicky), Musicology (anglicky, německy). U těch oborů, kde o
to oborová rada požádala, nezajišťuje přezkoušení z cizího jazyka fakultní
Jazykové centrum, ale přezkoušení jazykových znalostí proběhne v rámci oborové
zkoušky.
3. Centrum dalšího vzdělávání FF UK
V květnu 2007 bylo děkanem FF zřízeno Centrum dalšího vzdělávání Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen CDV). Posláním CDV je vytvářet
vzdělávací, komunikační, informační a koordinační zázemí pro systematický
rozvoj celoživotního vzdělávání. Pro dosažení tohoto cíle poskytuje CDV
organizační, poradenské a informační služby, vytváří projekty celoživotního
vzdělávání nebo se podílí na jejich tvorbě. Dále zabezpečuje programy vzdělávání
pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Rovněž spolupracuje se studijním
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oddělením v oblasti vzdělávání pro studenty se speciálními potřebami. Sídlo CDV
je v nově pronajatých prostorách FF v Jindřišské ulici 27, Praha 1, 5. patro.
Univerzita třetího věku (U3V)
Filozofická fakulta UK v Praze dlouhodobě věnuje vzdělávacím aktivitám seniorů
v rámci U3V velkou pozornost. V akademickém roce 2006/2007 se zúčastnilo
studia v rámci U3V 1032 posluchačů ve 20 kurzech. Přehled kurzů přináší příloha
č. 11.
Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné práce nebo složením testu
v oboru Pražská německá literatura, který vypisuje Ústav germánských studií, 298
posluchačů. Na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina jim byla dne 14.
června 2007 předána osvědčení o absolvování U3V.
V akademickém roce 2007/2008 se ke studiu přihlásilo a řádně zapsalo celkem
1104 posluchačů do 22 kurzů, které připravilo 18 kateder a ústavů.
Kurzy se realizují v oborech: historie, pomocné vědy historické a archivnictví,
etnologie, dějiny umění, hudební věda, divadelní věda, filmová věda, egyptologie,
klasická archeologie, antická kultura, pravěká archeologie, kulturní tradice
východu (reálie Blízkého a Dálného východu), český jazyk, určitá oblast české
literatury, dějiny českého překladu, dále kurzy z psychologie, pedagogiky a
politologie.
Věkové složení posluchačů U3V se pohybuje od 55 do 90 let. Nejstarším dvěma
posluchačům zapsaným do studia je 97 a 94 let.
Členství v Asociaci Univerzit třetího věku (AU3V)
Filozofická fakulta UK je řádným členem Asociace Univerzit třetího věku. Také
v roce 2007 se aktivně zapojila do projektu AU3V „Modifikace programů a
infrastruktury U3V na vysokých školách v České republice“, které se účastní
dalších 19 vysokých škol.
Hlavními cíli projektu jsou zejména zkvalitnění administrativního, organizačního
a informačního zajištění U3V, inovace a modernizace technické infrastruktury,
rozšíření a aktualizace stávajících programů a kurzů, příprava nových programů
U3V, rozvinutí vzájemné kooperace vysokých škol v oblasti U3V a zdokonalení
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marketingu a propagace U3V. Naši fakultu v Asociaci zastupuje PhDr. Eva
Drlíková, CSc., garantka U3V na Filozofické fakultě.
Celoživotní vzdělávání (CŽV)
V letním semestru akademického roku 2006/2007 a v zimním semestru
akademického roku 2007/08 se na fakultě konalo 26 kurzů, do nichž se zapsalo
677 posluchačů. Přehled kurzů přináší příloha č. 12.
V rámci CŽV bylo jako i v minulých dvou letech realizováno další vzdělávání
učitelů v rámci transformačního a rozvojového projektu.
Ministerstvo školtsví, mládeže a tělovýchovy udělilo v roce 2007 pověření
k provozování kurzů a vydávání dokladů o jejich absolvování též těmto kurzům:
„Kurz pro metodiky prevence na školách“, „Pedagogické a psychologické základy
učitelství“, „Studium anglického jazyka vedoucí k rozvoji jazykové kompetence
pro učitele ZŠ“. Všechny uvedené kurzy zajišťuje Katedra psychologie.
4. Akreditace
Prvořadým úkolem akreditačního referátu v roce 2007 bylo zajistit nové
akreditace oborům habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Platnost
akreditace končila většině oborů s habilitačním a jmenovacím právem. Hlavní
agendu akreditačního referátu tak tvořila koordinace příprav žádostí o nové
akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Celkem bylo připraveno 33 žádostí o nové akreditace oborů habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem. I přes nedostatečné personální zabezpečení
některých oborů vědecko-pedagogickými pracovníky s vyžadovanými
akademickými tituly se naší fakultě podařilo zachovat kontinuitu akreditovaných
oborů s habilitačním a jmenovacím právem.
V roce 2007 fakulta získala akreditaci pro jmenovací i habilitační řízení u 29
oborů, přičemž další jsou toho času ještě v řízení. U 27 oborů byla přiznána
maximální možná doba platnosti, tj. 8 let do roku 2015. Minimální doba platnosti
akreditace pro jmenovací i habilitační řízení (4 roky) byla přiznána pouze v
případě dvou oborů – Archeologie a Logiky.
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Ve srovnání s uplynulým obdobím, kdy minimální doba platnosti akreditací byla
udělena sedmnácti oborům, tedy došlo na FF UK k výraznému zlepšení. Tři obory
dosáhly akreditace pouze pro habilitační řízení (Politologie, Románská filologie,
Slavistika). U některých filologických oborů bylo ovšem třeba (pro nedostatečné
personální zabezpečení) přistoupit ke sloučení literární a jazykové větve.
Příprava pregraduálních a postgraduálních akreditačních žádostí byla sjednocena
na základě jednotné metodiky příprav akreditačních žádostí na FF, které
respektují jak specifika humanitních oborů, tak jednotný Studijní a zkušební řád
Univerzity Karlovy v Praze, resp. Pravidla pro organizaci výuky na Filozofické
fakultě. Zvýšená pozornost byla věnována především strukturaci zbývajících
pětiletých magisterských oborů na bakalářské a navazující magisterské studium.
Při přípravě koncepcí bakalářských studijních oborů bylo respektováno
praktičtější zacílení studijního plánu oboru tak, aby se absolvent, rozhodne-li se
nepokračovat v navazujícím magisterském studiu, v souladu se svým výstupním
studijním profilem lépe uplatnil na trhu práce.
Například v případě bakalářských filologických oborů je z tohoto hlediska ve
studijních plánech navyšován podíl sociokulturních předmětů, samozřejmě
s respektováním hlavních zásad tvorby filologických studijních programů. Při
přípravě studijních plánů studijních oborů je současně zvyšován podíl vlastní
odpovědnosti studenta v rámci skupin předmětů povinně volitelných.
Vzhledem ke koordinované přípravě pregraduálních a postgraduálních
akreditačních žádostí na Filozofické fakultě a aktivní spolupráci se studijním
odborem Rektorátu UK na metodice a finalizaci akreditačních žádostí se daří
výrazně minimalizovat délku akreditačního procesu. Ve většině případů tak
mohou být akreditační žádosti Akreditační komisí posouzeny zhruba čtyři měsíce
od vyjádření Akademického senátu Filozofické fakulty k akreditačním materiálům
a jejich schválení Vědeckou radou Filozofické fakulty.
Velkou část činnosti akreditačního referátu v roce 2007 představovala agenda
prodloužení stávajících pětiletých magisterských studijních oborů. Akreditace
jsou prodlouženy jen na dostudování stávajících studijních oborů.
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Akreditační referát se též podílel spolu s členy komise zástupců Katedry
pedagogiky a Katedry psychologie na vypracování nové koncepce učitelského
vzdělávání na Filozofické fakultě UK. Byly připraveny kompletní podklady pro
akreditační žádosti studijních oborů ve studijním programu Učitelství pro střední
školy. Koncepce učitelské kvalifikace na Filozofické fakultě UK byla
vypracována na základě současných tendencí učitelského vzdělávání u nás i v
zahraničí.
Základní možnost k získání učitelské kvalifikace na Filozofické fakultě UK bude
představovat cesta navazujícího magisterského studia aprobačního oboru
akreditovaného ve studijním programu Učitelství pro střední školy.
Druhou možností bude cesta programů Celoživotního vzdělávání (CŽV) pro
obory, které nebudou akreditovat navazující magisterský typ studia. Pro studenty
těchto oborů to bude od akademického roku 2008/09 studium placené. V rámci
CŽV je nutné absolvovat didaktiku oboru, proto by základní součásti měly zajistit
tento předmět personálně. Alternativou je v rámci CŽV vypisovat komplexněji
pojatou didaktiku společenskovědních předmětů.
Na základě současné legislativy je možné získat učitelskou kvalifikaci i
kombinací studia oboru a absolvování bakalářského studia pedagogických věd. V
případě zájmu i o tuto cestu jsou Katedra pedagogiky a Katedra psychologie
připraveny vytvořit příslušné podklady. Prozatím však tuto třetí variantu –
vzhledem k současné praxi – nedoporučujeme.
V roce 2007 bylo podáno celkem 151 žádostí o udělení akreditace / prodloužení
platnosti akreditace.
A. Přehled žádostí o nové akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem (celkem 33 oborů):
1. Žádosti o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem (celkem 28 oborů):
•

Anglická a americká literatura,

18

•

Anglický jazyk,

•

Archeologie,

•

Česká literatura,

•

České dějiny,

•

Český jazyk,

•

Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky,

•

Dějiny umění,

•

Egyptologie,

•

Etnologie,

•

Fonetika a fonologie,

•

Germánské jazyky a literatury,

•

Hispanistika,

•

Iberoamerikanistika,

•

Klinická psychologie,

•

Lingvistika konkrétního jazyka Asie,

•

Logika,

•

Obecná lingvistika,

•

Politologie (jmenovací právo nebylo uděleno),

•

Pomocné vědy historické,

•

Románské jazyky,

•

Románské literatury,

•

Sociologie,

•

Světové dějiny a obecné dějiny,

•

Teorie a dějiny divadla,

•

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky,

•

Teorie literatury,

•

Translatologie.

2. Žádosti o akreditaci oborů habilitačního řízení (celkem 5 oborů):
•

Pedagogika, Psychologie práce a organizace, Románská filologie, Řecká a
latinská studia, Slavistika.
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B. Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních
oborů (celkem 10 oborů):
•

Bakalářské studijní obory (celkem 5 oborů): Čeština v komunikaci
neslyšících, Čeština pro cizince, Japonská studia, Politologie, Romistika.

•

Navazující magisterské studijní obory (celkem 2 obory): Čeština pro
cizince, Politické teorie a současné dějiny.

•

Magisterské studijní obory: Psychologie.

•

Doktorské studijní obory (celkem 2 obory): Religionistika, Sociální
psychologie.

C. Přehled žádostí o rozšíření akreditace stávajících studijních programů o
akreditace nových studijních oborů (celkem 18 oborů):
•

Bakalářské studijní obory (celkem 13 oborů): Čeština v komunikaci
neslyšících, Finská studia, Fonetika, Indologie, Italianistika, Kulturologie,
Logika, Německá studia, Německý jazyk a literatura, Psychosociální
studia, Sinologie, Novořečtina, Tibeto-mongolská studia.

•

Navazující magisterské studijní obory (celkem 4 obory): Fonetika
(dvouoborové a jednooborové studium), Indologie, Japonská studia.

•

Doktorský studijní obor: žádost o udělení akreditace studijnímu oboru
Film Studies (studijní obor Theory and History of Arts and Culture).

D. Přehled žádostí o prodloužení platnosti akreditací pětiletých
magisterských studijních oborů / programů na dostudování stávajících
studentů (celkem 89 oborů):
Studijní program Anglistika-amerikanistika: studijní obor Anglistikaamerikanistika (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium)
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Studijní program Čeština v komunikaci neslyšících: studijní obor Čeština
v komunikaci neslyšících (prezenční forma, dvouoborové studium)
Studijní program Filologie: studijní obory (celkem 35)
•

Afrikanistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Arabistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Arménistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Český jazyk a literatura (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové
studium),

•

Čeština pro cizince (prezenční forma, jednooborové studium),

•

Dánština (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Finština (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Fonetika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Francouzština (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Hebraistika (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Indologie (indická studia) se specializací bengálština, hindština, sanskrt,
tamilština (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Italština (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Japanologie (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Komparatistika (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Koreanistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Latina (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Lingvistika a fonetika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Maďarština (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Mongolistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Němčina (prezenční fomra, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Nizozemština (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Norština (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Perština (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Portugalština (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Romistika (prezenční forma, dvouoborové studium),
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•

Rumunština (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Řečtina (prezenční fomra, dvouoborové studium),

•

Sinologie (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika,
polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika,
sorabistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Slovakistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Španělština (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Švédština (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Turkologie (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Vietnamistika (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika,
lettonistika, lithuanistika (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové
studium)

Studijní program Filozofie: studijní obory (celkem 2)
•

Filozofie (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Religionistika (prezenční forma, dvouoborové studium)

Studijní program Historické vědy: studijní obory (celkem 5)
•

Archivnictví a pomocné vědy historické (prezenční a kombinovaná forma,
jednooborové a dvouoborové studium),

•

Historie (prezenční a kombinovaná forma, jednooborové a dvouoborové
studium),

•

Egyptologie (prezenční forma, dvouoborové studium),

•

Etnologie (prezenční a kombinovaná forma, jednooborové a dvouoborové
studium),

•

Klasická archeologie (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové
studium)

Studijní program Informační studia a knihovnictví: studijní obor Informační
studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma, jednooborové studium)
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Studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury: studijní obory (celkem
6)
•

Dějiny umění (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium;
kombinovaná forma, jednooborové studium),

•

Divadelní věda (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Filmová věda (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Hudební věda (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Estetika (prezenční forma, jednooborové a dvouoborové studium),

•

Kulturologie (prezenční a kombinovaná forma, jednooborové a
dvouoborové studium)

Studijní program Pedagogika: studijní obor Andragogika a personální řízení
(prezenční a kombinovaná forma, jednooborové studium)
Studijní program Politologie: studijní obor Politologie (prezenční forma,
jednooborové a dvouoborové studium)
Studijní program Překladatelství a tlumočnictví: studijní obory (celkem 5)
•

Překladatelství a tlumočnictví–angličtina,

•

Překladatelství a tlumočnictví–francouzština,

•

Překladatelství a tlumočnictví–němčina,

•

Překladatelství a tlumočnictví–ruština,

•

Překladatelství a tlumočnictví–španělština (ve všech případech prezenční
forma, dvouoborové studium)

Studijní program Sociální politika a sociální práce: studijní obor Sociální práce
(prezenční forma, jednooborové studium)
Studijní program Sociologie: studijní obor Sociologie (prezenční a kombinovaná
forma, jednooborové a dvouoborové studium)
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Studijní program Psychologie: studijní obor Psychologie (prezenční a
kombinovaná forma, jednooborové studium – v případě studijního oboru
Psychologie však byla koncem roku podána žádost o reakreditaci stávajícího
magisterského studijního oboru)
E. Přehled žádostí o změnu názvu studijních oborů (celkem 5 oborů):
Žádost o změnu názvu se týkala oborů:
•

Mezikulturní komunikace – čeština–angličtina,

•

Mezikulturní komunikace – čeština–francouzština,

•

Mezikulturní komunikace – čeština–němčina,

•

Mezikulturní komunikace – čeština–ruština,

•

Mezikulturní komunikace – čeština–španělština.

Nové názvy studijních oborů jsou:
•

Angličtina pro mezikulturní komunikaci,

•

Francouzština pro mezikulturní komunikaci,

•

Němčina pro mezikulturní komunikaci,

•

Ruština pro mezikulturní komunikaci,

•

Španělština pro mezikulturní komunikaci.
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II.

VĚDA A VÝZKUM

(garant kapitoly prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., proděkan pro vědu od 1. 10.
2007)
Ke dni 1. října 2007 došlo k personální změně na funkci proděkana pro vědu:
prof. Ivan Jakubec nahradil odstupujícího prof. Jiřího Kuthana. V roce 2007
pokračovala velmi dobrá spolupráce oddělení vědy s grantovým a akreditačním
referátem, s proděkankou pro studijní záležitosti a v oblasti grantové aktivity s
proděkanem pro rozvoj.
1. Vědecká rada FF UK
Na podzim roku 2007 došlo k několika změnám ve složení vědecké rady, mj.
v souvislosti s nástupem nového proděkana pro vědu a rezignacemi dvou
externích členů na své členství (prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DrSc., a prof. Ing.
Jan Nouza, CSc.).
Novými členy Vědecké rady se stali: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (proděkan
pro vědu) a dále jakožto externí členové prof. PhDr. Václav Bok, DrSc., prof.
PhDr. Josef Krob, CSc., a prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Děkanovy
návrhy na nové členy byly Akademickým senátem FF UK respektovány.
Počet členů vědecké rady tak byl zvýšen na 41 členů s právem hlasovacím, z toho
připadl na jednotlivé skupiny vědních oborů následující počet zastoupení:
filologické vědy – 17, společenské vědy – 10 a historické vědy – 14. Proporce
mezi jednotlivými skupinami vědních oborů zůstaly zachovány.
Personální složení Vědecké rady FF UK
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. – S
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. – H
prof. PhDr. Václav Bok, DrSc. – F
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – S
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – F
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. – F
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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. Ivan Jakubec, CSc. – H
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – H
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. – H
doc. Dr. Ing. Jana Klečková – F
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. – F
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – H
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. – F
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. – F
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – S
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. – H
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. – H
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. – F
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – S
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. – H
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – F
doc. PhDr. Jiří Pelán – F
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. – S
prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. – S
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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

Vysvětlivky: F – filologické vědy, S – společenské vědy, H – historické vědy
2. Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení, čestná ocenění
V roce 2007 se uskutečnilo celkem devět zasedání Vědecké rady FF UK. Bylo
zahájeno 18 habilitačních řízení, z toho tři byly ukončeny na vlastní žádost či
z formálních nedostatků, dále jedno z důvodu ukončení platnosti akreditace.
Řízení ke jmenování profesorem byla zahájena dvě, z toho jedno neúspěšné.
Rektor univerzity jmenoval v roce 2007 15 habilitantů. V témže roce jmenoval
prezident republiky 3 nové profesory. Na MŠMT ČR jsou v současnosti
předloženy tři žádosti o jmenování profesorem.
Čestný titul „emeritní profesor Univerzity Karlovy“ byl udělen prof. PhDr. Libuši
Duškové, DrSc., prof. PhDr. Bohumile Mouchové, CSc., prof. PhDr. Oldřichu
Uličnému, DrSc., prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc., a prof. PhDr. Eduardu
Maurovi, CSc.
Vedení Univerzity Karlovy v Praze schválilo udělení pamětní zlaté medaile PhDr.
Johanně von Herzogenberg, Janu G. Wienerovi, prof. PhDr. Robertu Kvačkovi,
CSc., a prof. PhDr. Eduardu Maurovi, CSc.
Vedení univerzity dále schválilo udělit čestný titul „dr. honoris causa“ těmto
osobnostem: Ing. Ivanu Chvatíkovi (Archiv J. Patočky, Centrum teoretických
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studií), prof. Antoinu Marèsovi (Université Sorbonne, Paris), Erice Abrams
(Paris). Návrh pro udělení tohoto titulu Adamu Michnikovi byl kolegiem rektora
zamítnut s doporučením na udělení medaile UK.
3. Kritéria pro habilitační řízení a profesorská jmenovací řízení
Na základě více než rok trvající celouniverzitní diskuse bylo vydáno Opatření
rektora č. 28/2007 „Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení
pro jmenování profesorem“ s účinností od 1. července 2007. Materiál zohledňuje
specifika humanitních a umělecko-tvůrčích oborů, přírodovědných oborů a
lékařských oborů. Cílem kritérií je položit důraz na kvalitní vědeckou a odbornou
činnost uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Na konci roku 2007 oddělení vědy připravovalo podklady pro avizovanou
kontrolu habilitačních a jmenovacích řízení za období 2002–2007. Kontrolu
provedla účelová pracovní skupina Akreditační komise MŠMT ČR v čele s prof.
PhDr. Jiřím Marešem, CSc. S výsledky a doporučeními komise bylo vedení FF
UK a vedení dalších filozofických fakult seznámeno v lednu 2008. Podrobněji
bude o průběhu kontroly pojednáno ve Výroční zprávě za rok 2008.
4. Kritéria hodnocení vědy
V roce 2007 pokračovala Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj (RVV)
v přípravě reformy systému výzkumu a vývoje. Její činnost v tomto směru
akcelerovala na přelomu let 2007/2008. Z materiálů vydaných Radou vlády
v tomto období vyplývá, že bude nutné zaměřit ve vědecké práci pozornost na
výstupy z projektů a grantů s důrazem na vydávání monografií a kolektivních
monografií (nikoli sborníků), na včasné a správné zadávání údajů o vědecké a
odborné publikační činnosti do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) a na úsilí o
zařazení vybraných univerzitních a fakultních periodik mezi impaktované
časopisy a mezi časopisy evidované nadnárodními sítěmi, jako např. sítí European
Reference Index for the Humanities (ERIH). Výrazného ocenění se dostalo
fakultní historicko-filozofické řadě Acta Universitatis Carolinae zařazením do
elektronické nabídky renomované firmy EBSCO Publishing.
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Na konci roku dále zveřejnila Rada vlády pro výzkum a vývoj „Seznam časopisů
vykazovaných poskytovateli jako odborné recenzované časopisy, které nesplňují
jejich definici a kde články v nich uvedené budou mít při Hodnocení 2007
bodovou hodnotu 0“. Tento seznam se sice bezprostředně nedotýká většiny
publikačních aktivit členů fakultní akademické obce, nicméně tam byla zařazena i
některá kvalitní odborná a vědecká periodika, zejména důležitá pro některé
speciální obory sociálních a pedagogických disciplín, např. časopis Andragogika.
V uplynulém období probíhala jednání vedení fakulty s představiteli humanitních
oborů Akademie věd ČR o vzájemné koordinaci aktivit a o informovanosti
s ohledem na zveřejňované výsledky Rady vlády pro výzkum a vývoj s cílem
posílení humanitních, společenských a sociálních věd v navrhovaných
hodnotících systémech a úvahách o nich. Jedním z výsledků jednání zástupců
humanitních oborů AV ČR, vedení FF a VR FF byla v listopadu 2007 iniciativa
zaměřená na členy akademické obce FF UK ohledně zařazení významných
vědeckých periodik do evropské sítě ERIH.
Na toto téma také v roce 2007 proběhlo setkání děkanů filozofických fakult ČR,
ze kterého vzešel apel na předsedu vlády ČR, upozorňující na dlouhodobé
podceňování humanitních věd v ČR. Mluvčími této iniciativy se stali děkani
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakulty Univerzity
Pardubice.
5. Výzkumné záměry FF UK
Dne 28. června 2007 se uskutečnila kontrola všech výzkumných záměrů na
fakultě organizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vedení
univerzity zastupoval prof. Ing. Vladimír Mlčoch, CSc. Kontrola se zaměřila jak
na administrativně-formální, tak i na obsahovou náplň jednotlivých výzkumných
projektů za účasti jejich hlavních řešitelů a administrátorů. Při kontrole byly
zjištěny dílčí nedostatky, týkající se především administrativní složky řešení
výzkumných záměrů a vyplývající většinou z nejasností spojených se samotným
rozběhem prací.
Podle tohoto hodnocení byly v kategorii A (velmi dobrý) hodnoceny výzkumné
záměry MSM 0021620823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (hlavní
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řešitel prof. PhDr. F. Čermák, DrSc.) a MSM 0021620826 Výzkum civilizace
starého Egypta (hlavní řešitel prof. PhDr. M. Verner, DrSc.).
V kategorii B (dobrý) byly oceněny výzkumné záměry MSM 0021620824
Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (hlavní řešitel prof. PhDr.
M. Petříček, Dr.), MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a
dnes (hlavní řešitel prof. PhDr. Z. Beneš, CSc.) a MSM 0021620825 Jazyk jako
lidská činnost, její produkt a faktor (hlavní řešitel doc. PhDr. Z. Starý, CSc.).
Ekonomická stránka je součástí oddílu věnovaného ekonomickým otázkám
fakulty.
6. Oddělení edice
Ediční činnost fakulty se rozvíjela jednak v zahájení vydávání svazků
reprezentační ediční řady OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE
UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, jednak v práci pro univerzitní
Nakladatelství KAROLINUM, ve kterém vycházejí učební texty a oborově
specifické řady edice ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE (AUC).
Redakční činnost
V rámci reprezentační řady OPERA FACULTATIS v roce 2007 vydala FF UK 4
svazky. První dva tituly, uměnovědný sborník Inspiration françaises a monografie
Aleše Mudry Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě, vyšly ve
vydavatelství Tomáše Halamy, další dva – monografie Radovana Lovčího o
životě Alice Masarykové a sborník editorek L. Bobkové a. J. Konvičné Rezidence
a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století – v nakladatelství
TOGGA, se kterým fakulta hodlá spolupracovat při vydávání dalších svazků
uvedené ediční řady. Vydavatelství TOGGA rovněž zajišťuje distribuci
vydávaných svazků řady OPERA FACULTATIS ve spolupráci s distribuční firmou
KOSMAS.
Co se týče učebních textů, tak z plánovaných 27 titulů skript na rok 2007 byly do
tisku odevzdány tři tituly, další dva tituly byly odevzdány mimo plán a jeden byl
realizován mimo Nakladatelství KAROLINUM. Zatímco v případě titulů Acta
Universitatis Carlinae (AUC), vydávaných v Nakladatelství KAROLINUM,
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zůstává stabilní počet 12 odevzdaných rukopisů, vzrostl počet odevzdaných
rukopisů do fakutlního střediska DeskTopu na 27, což je o polovinu více než
v roce 2006. Tisk publikací fakulty mimo Nakladatelství KAROLINUM probíhá
ve spolupráci s Reprostřediskem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Karlíně.
V roce 2007 bylo ve spolupráci Ediční komise FF UK s prof. PhDr. J. Kuthanem
navrženo několik kmenových periodik jednotlivých pracovišť, jejichž publikování
by fakulta finančně podporovala. Jedná se o periodika Ibero-Americana včetně
suplement, Litteraria Pragensia, Svět literatury, Pandanus, Prague Papers a
WISOHIM. Spojovacím článkem těchto periodik by mělo být nové fakultní logo,
případně grafická úprava a formát.
Ediční oddělení připravilo a vydalo Seznam přednášek na akademický rok
2007/2008 (tzv. Karolinku). Do prodeje byla předáno 55 % nákladu, část rektorátu
UK, část na pracoviště a děkanát FF. Za úspěšné lze označit vydávání dílčích
(separátních) Seznamů přednášek.
Středisko DeskTop se dále podílí i na výrobě různých titulů malotirážního
charakteru. V roce 2007 se těchto titulů vydalo okolo 26 v kroužkové vazbě, 11
brožur, 10 000 výpůjčních lístků, více než 3000 informačních vývěsek, letáků a
plakátů. Též byly vyrobeny vizitky fakultních zaměstnanců, pozvánky na akce
pořádané fakultou a jejími součástmi, různá osvědčení apod.
Skladování a distribuce publikací
V roce 2007 bylo na sklad edice přijato celkem 72 titulů, z toho 17 z
Nakladatelství KAROLINUM a 18 z fakultního střediska DeskTop, což je o 15
titulů více než loni. Ediční oddělení též zajišťuje skladování a distribuci Seznamu
přednášek FF UK.
Mezi nejúspěšněji prodávané tituly patří literárněvědné časopisy Litteraria
Pragensia (kompletně cizojazyčný časopis připravovaný Ústavem anglistiky a
amerikanistiky) a Svět literatury (připravovaný Ústavem románských studií).
V roce 2007 se podařilo uzavřít dohodu o zahraniční distribuci se společností
MEGABOOKS CZ. Dalším způsobem distribuce fakultní produkce je výměna a
prodej do zahraničí, který realizuje ediční oddělení samostatně. Do zahraničí se
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v roce 2007 prodalo 157 výtisků v hodnotě 31 510, z toho jen Litteraria
Pragensia 82 výtisků za 21 150 Kč.
V roce 2007 bylo ze zahraničí získáno výměnou celkem 197 knih v hodnotě 85
044 Kč a 348 časopisů za 205 778 Kč, celkem tedy 290 822 Kč. Oproti loňskému
roku jde o nárůst o 109 000 Kč.
Přčehled ekonomických výsledků edičního oddělení přináší příloha č. 13.
Výstavy a další aktivity
Oddělení edice uspořádalo tradiční výstavu publikací v rámci Dne otevřených
dveří FF UK v hlavní budově fakulty. V rozmezí 13.–19. ledna 2007 bylo
vystaveno 328 titulů z 28 pracovišť fakulty.
Ke konferenci Charta 77 připravilo středisko DeskTop tištěný program a ve
spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR vydalo publikaci Tentokrát to
bouchne v počtu 400 kusů. Na podzim 2007 pak středisko DeskTop zpracovalo
pro Ústav soudobých dějin AV ČR publikaci s dokumenty k Chartě 77.
Ediční oddělení dále připravilo a vytisklo nabídkový katalog skladovaných a
připravovaných titulů FF UK v anglickém jazyce, který byl ke konci roku 2007
distribuován do vybraných knihoven a na univerzity v zahraničí.
7. Další vědecké aktivity
V roce 2007 pokračovala restrukturalizace a řádné ukládání fondu historických
diapozitivů Ústavu dějin umění FF UK ve spolupráci s Ústavem dějin
křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK. Cílem této aktivity je
digitalizace této unikátní sbírky. Materiálu fondu bylo již využito např. pro
přípravu kalendáře Univerzity Karlovy v Praze na rok 2007. Předpokládá se, že
tento fond vzhledem k jeho výjimečnosti v evropském kontextu by v budoucnu
spravovalo Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví jako společné
pracoviště Filozofické fakulty a Katolické teologické fakulty.
V roce 2007 byly zahájeny přípravy mezinárodní vědecké konference „Praha a
velká kulturní centra střední Evropy v době lucemburské (1310–1437)“, která se
uskuteční 1.–5. dubna 2008. Konferenci pořádá Ústav dějin křesťanského umění
Katolické teologické fakulty UK a Ústav dějin umění FF UK ve spolupráci
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s Centrem medievistických studií. Záštitu nad konferencí převzala Jeho
Magnificence rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a
Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk. Konference byla zařazena do programu
oslav 660. výročí založení Univerzity Karlovy. Na přípravě se dále podílejí ústavy
univerzit ve švýcarském Fribourgu, v Drážďanech, Vídni a v Mnichově.
Na poli vědy se podařilo v roce 2007 zaznamenat také jeden mimořádný
personální úspěch. Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., z Českého
egyptologického ústavu FF UK obdržel dne 26. listopadu 2007 Cenu ministra
školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum v oblasti institucionální podpory vědy
a výzkumu, jmenovitě za publikace Abusir IX. a Abusir X. Oceněna tak byla
dlouhodobá kvalitní práce prof. Vernera a celé české egyptologie.
Dne 27. listopadu 2007 byla v Asuánu za přítomnosti ministra Cyrila Svobody a
proděkana pro rozvoj FF UK ing. Jiřího Gregora otevřena výstava připomínající
50. výročí založení Českého egyptologického ústavu, které připadne na rok 2008.
8. Konference na téma Charta 77
Ve dnech 21.–23. března 2007 se konala mezinárodní vědecká konference „Charta
77 – Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci (1977–1989)“.
Organizátory a pořadateli konference byly Filozofická fakulta UK, Národní
muzeum, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., a Československé
dokumentační středisko, o. p. s. V předvečer konference byla ve foyer hlavní
budovy Filozofické fakulty otevřena výstava „Souhlasím s prohlášením Charty 77
z 1. ledna 1977“, která připomněla prvních 242 signatářů. Výstavu připravil
historik Petr Blažek z Odboru archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra
ČR ve spolupráci s FF UK, Libri prohibiti a ČTK.
První den konference proběhla v prostorách Národního muzea tisková konference
a úvodní zasedání – pódiová diskuse na téma „Hnutí za lidská práva v zemích
sovětského bloku a zhroucení komunismu“. Na této diskusi vystoupili někteří
z hlavních aktérů spjatých se vznikem a činností Charty 77: L. Alexejeva, M.
Haraszti, V. Havel, M. Kusý, J. Lityński, G. Poppe a M. van der Stoel.
Konference následně zasedala na FF UK v šesti blocích: o vzniku Charty 77, o
jejím dobovém ohlasu v zahraničí, o mezinárodní solidaritě na její podporu, o
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perzekuci režimu vůči chartistům, o obranných strategiích Charty proti
neustálému tlaku státní moci a také o spolupráci československých, polských,
východoněmeckých, maďarských a sovětských disidentů. S referáty a diskusními
příspěvky vystoupili historici, sociologové a politologové z České republiky,
Polska, Maďarska, Ruska, Německa, Nizozemska, Francie, USA a Kanady.
Samostatný panel byl věnován pamětníkům dobových událostí – K. Bendové, D.
Němcové, P. Kohoutovi, J. Šabatovi, P. Uhlovi a řadě dalších. U příležitosti
konference byly realizovány projekce několika filmů zaměřených na osudy
Charty 77 a spuštěny internetové stránky konference (www.charta2007.cz).
V souvislosti s výročím Charty 77 byl publikován sborník dokumentů z prvních
měsíců existence Charty 77, jehož hlavním editorem byl Petr Blažek ve spolupráci
s edičním oddělením FF UK. Z konference vzešel také reprezentativní sborník
konferenčních příspěvků. Důstojné připomenutí výročí Charty 77 pořadateli a
organizátory bylo prezentováno odborné i laické veřejnosti na televizní stanici ČT
24 a v denním tisku.
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III.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

(garant kapitoly doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., proděkanka pro zahraničí a
vnější vztahy)
Mezinárodní spolupráce a prezentace fakulty doznala v roce 2007 dalšího
výrazného nárůstu počtu uzavřených smluv se zahraničními institucemi. Mezi
největší úspěchy patří jednak realizace spolupráce s prestižní anglickou nadací
Anglo-Czech Educational Fund, která podporuje naše studenty na nejelitnějších
anglických univerzitách, jednak organizace pražského zasedání nově ustavené
Středoevropské akademické iniciativy, do které se zapojily filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity
v Krakově a Univerzity v Lublani.
1. Program ERASMUS
Mobilita studentů
V rámci programu Erasmus si FF UK v roce 2007 vyměnila studenty s celkem
160 univerzitami zemí EU a Norska, Švýcarska, Islandu a Turecka v rámci 39
studijních oborů. Studentská výměna v tomto programu na FF UK vysoko
převyšuje objem výměny na ostatních fakultách Univerzity Karlovy.
Oproti roku 2006 se zvýšil počet přijíždějících studentů, celkem jich bylo přijato
245, což je navýšení o 30 studentů. Z toho 75 pro letní semestr 2006/2007, 102
pro zimní semestr 2007/2008 a 73 pro celý akademický rok 2007/2008. Studenti
přijatí na zimní semestr si studium v hojném počtu dodatečně prodlužují na celý
akademický rok. Nejvíce studentů přijíždí z Německa, Francie, Polska a
Španělska.
Počet vyjíždějících studentů se oproti roku 2006 zvýšil na 255. Studenti odjížděli
především do zemí, se kterými má FF UK už tradičně dobré partnerské vztahy:
46 studentů vycestovalo do Německa, 45 do Španělska a 37 do Francie. Výjezdy
studentů byly organizovány ve dvou kolech s cílem obsadit i ta místa, která po
prvním kole zůstala neobsazená. Lze však konstatovat, že zájem studentů o
prodloužení pobytu v rámci programu Erasmus se snižuje.
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Platnost velké části bilaterálních dohod skončila s akademickým rokem
2006/2007, a proto bylo uzavřeno velké množství dohod nových. Koordinátoři
zahraniční spolupráce na základních součástech zhodnotili dosavadní výsledky
studentských výměn a navrhli, se kterými univerzitami je vhodné nadále
spolupracovat s přihlédnutím na studijní plány oborů FF UK a zahraničních
univerzit.
Již čtvrtým rokem zahraniční oddělení spolupracuje se studentským klubem
Erasmus. Jeho zásluhou funguje na FF UK systém tutorů pro přijíždějící studenty.
Tutor přijíždějícího studenta podporuje ve všech jeho aktivitách, jež usnadňují i
zpestřují zahraničním studentům život v Praze. Většina akcí je oboustranně
prospěšná jak studentům přijíždějícím, tak i domácím.
V této souvislosti byl v roce 2007 vydán ucelený informační materiál pro
přijíždějící studenty a partnerské univerzity. Před začátkem každého semestru je
na zahraničním oddělení vypracována informační brožura s přehledem všech
vypisovaných předmětů, jejich rozvrhem a informacemi o jednotlivých katedrách
a ústavech.
Mobilita pedagogických pracovníků
V roce 2007 se změnilo financování mobility pedagogických pracovníků v rámci
programu Erasmus. Zvýšený počet bilaterálních dohod z minulých let stejně jako
nárůst finančních příspěvků přispěl ke zvýšení mobility pedagogických
pracovníků v roce 2007 na celkový počet 32.

2. Program CEEPUS
Program Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS)
představuje spolupráci mezi univerzitami v České republice, Bulharsku,
Rumunsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku, Slovinsku a Slovensku. Výměny se
mohou zúčastnit pregraduální studenti od druhého semestru, studenti
postgraduální a pedagogové.
Oproti roku 2007 došlo k výraznému navýšení přijíždějících studentů, a to na 56
(30 z Polska, 4 z Bulharska a Chorvatska, 6 z Černé Hory, 3 z Rakouska, 2 ze
Slovinska, Rumunska, Makedonie a Srbska, jeden z Maďarska). Nárůst
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přijíždějících studentů je očekáván také v roce 2008. Na základě uzavřených
smluv vycestovalo 5 studentů (do Polska, Bulharska, Černé Hory).
Pedagogická mobilita v rámci tohoto programu čítala 4 přijíždějící a 5
vyjíždějících pedagogů.

3. Vládní stipendisté
Na FF UK bylo v rámci mezivládních dohod přijato 118 studentů (58 pro letní
semestr 2007, 60 pro zimní semestr 2007/2008). Nejvíce studentů bylo přijato z
Francie (11), Slovenska (14) a Lotyšska (14).
Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK přijato 12 studentů (5 na letní
semestr 2007, 8 na zimní semestr 2007/2008), a to z Ruska, Ukrajiny, Bosny a
Hercegoviny.
Na základě mezivládních dohod bylo na mobilitu studentů celkem proplaceno 670
000 Kč.
4. Visegrádský fond
Stálou možností studia na FF UK pro zahraniční studenty a v zahraničí pro naše
studenty zůstává Visegrádský fond, který podporuje spolupráci mezi zeměmi
visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko). Podpora je
také poskytována studentům z Běloruska a Ukrajiny.
Tohoto druhu stipendia využilo 5 studentů (Slovensko 2, Srbsko 1, Ukrajina 2).
Účelem tohoto fondu je rovněž podpora společných kulturních, vzdělávacích a
vědeckých projektů. Této možnosti využila Katedra estetiky, která se zapojila do
mezinárodní spolupráce a začala se svými partnerskými univerzitami a s
Akademií věd připravovat a vydávat časopis ESTETIKA.
5. Ostatní přijatí studenti
V rámci režimu „freemover“, tj. pobytů studentů z institucí, s nimiž nemáme
uzavřenou dohodu, přijelo na FF UK 9 studentů (Bulharsko, Dánsko, Polsko,
Slovensko, Španělsko, Finsko). Celkem bylo v režimu „freemover“ proplaceno
109 000 Kč. Celkový přehled přináší tabulka v příloze 22.
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Nově začali být přijímáni zahraniční studenti-samoplátci. V roce 2007 to zatím
byla jedna studentka z Velké Británie. Dalších 5 studentů studovalo na FF UK
v rámci jiných smluv (např. GFPS). Nejkratší pobyt trval 3 týdny a nejdelší 1 rok.
6. Přímá spolupráce – meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy
a) naplňování spolupráce:
V roce 2007 přijelo v rámci přímé spolupráce 34 studentů (21 v letním semestru
2007, 13 v zimním semestru 2007/2008). Výměna probíhala s univerzitami v 11
zemích (Austrálie, Francie, Japonsko, Německo, Polsko, Rusko, Švýcarsko,
Belgie, Korea, Bělorusko, Tchaj-wan). FF UK nominovala v roce 2007 celkem 81
studentů na pobyty v Německu, Japonsku, Polsku, USA, Austrálii, Rusku,
Kanadě, Španělsku a dalších zemích.
Pedagogové vycestovali v rámci přímé spolupráce na tradiční partnerské
univerzity v Německu (10), Rusku (6), Slovensku (3), Bělorusku (2) , Polsku (2),
Finsku (2), Rakousku (2), Lotyšsku (1), Litvě (1), Španělsku (1), Ukrajině (1),
Belgii (1).
Na FF UK přijelo působit 66 pedagogů (23 z Německa, 15 z Polska, 9 ze
Slovenska, 6 z Ruska, 4 z Belgie, 3 z Rakouska, 2 ze Španělska, po jednom z
Koreje, Bulharska, USA a Ukrajiny).
V rámci přímé spolupráce bylo na mobilitu studentů celkem proplaceno 978
162,50 Kč. Celkový přehled přináší tabulka v příloze 22.
b) nově uzavřené smlouvy:
Univerzitní úroveň:
University of Melbourne, Austrálie – únor 2007
University of Queensland, Austrálie – únor 2007
Macquare University, Austrálie – únor 2007
Griffith University, Austrálie – únor 2007
Fakulta vyjádřila v roce 2007 zájem o uzavření meziuniverzitních smluv
s následujícími institucemi:
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
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Státní univerzita v Tomsku
Collège de France
FF UK se vyjádřila kladně k možnosti obnovení meziuniverzitní spolupráce
s Státní univerzitou v Tbilisi.
Fakultní úroveň:
Ústav pro litevský jazyk, Litva – březen 2007
Univerzita Suffolk, USA – prosinec 2007
Connecticut College – červenec 2007
DAAD – Vladimir-Admoni-Programm – duben 2007
„Program for Ph.D. Students from Central, Eastern,
and Southeastern Europe“ – Univerzita Eindhoven
Přehled všech uzavřených bilaterálních dohod včetně uvedených pracovišť,
kterých se spolupráce týká, přináší příloha 21.
Fond mobility
V roce 2007 byly z tohoto zdroje podpořeny pobyty 2 pedagogů na FF UK.
Počet podaných přihlášek na rok 2007:
A) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry: 48
Podpořeno bylo 39 přihlášek v celkové výši 870 437 Kč
B) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 6
Podpořena byla 1 přihláška v celkové výši 20 000 Kč
C) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných akcích
v zahraničí: 22
Podpořeno bylo 11 přihlášek v celkové výši 274 000 Kč
Doktorské studium
Ze strany vedení fakulty byl, stejně jako v roce 2006, kladen důraz na rozvoj
doktorského studia. FF UK pokračuje ve spolupráci s institucí „Deutscher
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akademischer Austauschdienst – Vladimir-Admoni-Programm“, který je určen
studentům germanistiky.
V roce 2007 také úspěšně probíhal „Program for Ph.D. Students from Central,
Eastern, and Southeastern Europe“, který FF UK organizuje společně s
Univerzitou v Eindhovenu na téma dějin vědy.
Mezinárodní rozměr doktorského studia posiluje studium v režimu „pod dvojím
vedením“ (cotutelle). Bylo uzavřeno 8 nových smluv pro tento typ studia i
dodatků k již uzavřeným smlouvám. Další smlouvy jsou v jednání.
V roce 2007 se v režimu cotutelle uskutečnila jedna doktorská obhajoba ve
studijním oboru Matematická lingvistika a dvě v oboru České dějiny.
V souvislosti s tímto druhem doktorského studia byly také nově uzavřeny dvě
meziuniverzitní dohody včetně dodatků s univerzitami v Bologni a Montpellier,
ve kterých je zakotvena možnost vedení doktorátu v tomto formátu.
Finanční prostředky určené k podpoře tohoto typu studia pro rok 2007 činily 254
000 Kč.
Počet nově uzavřených smluv: 8
Nicolas Richard

Ústav světových dějin

Sorbonne IV

Tereza Havelková

Hudební věda

The University of Amsterdam

Petra Kohoutková

Ústav etnologie

Paul Valéry – Montpellier III

Daniel Ondřej

Ústav světových dějin

Paul Valéry – Montpellier III

Filip Bláha

Ústav hospodářských a

TU Dresden

sociálních dějin
Magdalena Kučerová Ústav světových dějin

Sorbonne IV

Jaroslav Svátek

Charles de Gaulle – Lille 3

Ústav světových dějin

Rozjednané smlouvy: 5
Sarah Flock

Divadelní věda

Université Libre de Bruxelles

Václav Nekvapil

Ústav politologie

Science Po

Marika Strašaková

Ústav Dálného východu Université Paris – Diderot

Lukáš Laube

Ústav etnologie

Universität Wien
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Jindřiška Bláhová

Filmová věda

Birmingham University

7. Organizace kurzů pro zahraniční studenty
Zahraniční oddělení také organizuje a zajišťuje extrakurikulární kurzy pro platící
zahraniční studenty, které představují důležitou formu mezinárodní spolupráce a
také důležitý zdroj příjmů pro FF UK.
Jedná se především o program East and Central European Studies (ECES),
probíhající výhradně v anglickém jazyce. V roce 2007 byla přijata opatření, která
v budoucnu zajistí jasné postupy při financování programu ECES. Základním
krokem bylo zřízení Rady programu ECES, která odpovídá za akademickou část
tohoto programu. Rada se vyjadřuje k jednotlivým kurzům, jejich náplni, rozsahu
a k jejich zařazení. Schvaluje také personální zajištění těchto kurzů. Podařilo se
najít shodu v otázce nabídky těchto předmětů také jiným zahraničním studentům.
Proces stabilizace programu ECES bude pokračovat i v roce 2008.
V kalendářním roce 2007 se kurzů v programu ECES zúčastnilo celkem 373
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.
V rámci programu ECES proběhl v termínu 27. 6. až 28. 7. 2007 též čtyřtýdenní
letní intenzivní kurz ECES, kterého se zúčastnilo 46 studentů převážně z USA.
Co se týče dalších extrakurikulárních kurzů, již pátým rokem probíhala
spolupráce s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK, jehož učitelé vedli
každý semestr 14 kurzů o literatuře v anglickém jazyce, nazvaných Czech
Literature In and Out (CLIO).
FF UK má také uzavřenou smlouvu o spolupráci s Council on International
Education Exchange (CIEE). V jejím rámci se programů pořádaných ve
spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze a
převážně v jeho rámci zúčastnilo celkem 206 studentů (116 v letním semestru
2006/2007 a 90 v zimním semestru 2007/2008).
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8. Letní škola slovanských studií (LŠSS)
Největší mezinárodní renomé mezi letními školami, které každoročně pořádá FF
UK, má Letní škola slovanských studií (LŠSS), organizovaná Ústavem
bohemistických studií. Ve dnech 27. července až 24. srpna 2007 se uskutečnil 51.
běh, který po organizační i obsahové stránce zajišťoval sekretariát Letní školy
slovanských studií ve složení: prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. – ředitel a PhDr. Jana
Bischofová, PhDr. Jiří Hasil, PhDr. Jan Holub a Mgr. Hana Futerová – tajemníci.
LŠSS se zúčastnilo celkem 193 účastníků z 36 zemí, z toho 142 interních a 51
externích. Stipendistů MŠMT ČR bylo celkem 76 a 16 hostů RUK.
Jazyková výuka probíhala ve 20 specializovaných kurzech, které byly rozděleny
do čtyř stupňů podle míry pokročilosti posluchačů. Realizovalo se šest kurzů pro
začátečníky, tři pro anglicky hovořící, dva pro německy mluvící a jeden pro
francouzsky mluvící studenty. Na úrovni mírně pokročilých probíhalo pět kurzů,
z toho tři pro anglicky hovořící a dva pro německy mluvící účastníky. Kurzů pro
středně pokročilé bylo pět, tři pro anglicky hovořící a po jednom pro mluvčí
francouzské a německé. V kurzech pro pokročilé byli studenti rozděleni již bez
ohledu na mateřský jazyk podle stupně znalostí češtiny do pěti skupin, z nichž
jedna se skládala z dětí českých krajanů.
Součástí programu byly přednášky ve dvou cyklech: první, jazykovědný,
literárněvědný a kulturně historický cyklus byl veden v češtině. Druhý cyklus,
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 češtiny, jež by jim umožnila s plným
porozuměním vyslechnout přednášku v češtině.
9. Prague Summer Program (Western Michigan University, USA)
Ve dnech 30. 6. až 29. 7. 2007 proběhl jedenáctý ročník této letní školy, jejíž
součástí je také kurz tvůrčího psaní, který pravidelně vede spisovatel Arnošt
Lustig. Letní školu absolvovalo 96 studentů všech věkových kategorií.
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10. „Valores del mundo cambiante“
Na základě dohody mezi Technologickým institutem (TEC) Monterrey a
Univerzitou Karlovou v Praze nabídlo Středisko iberoamerických studií FF UK
mexickému partnerovi letní kurz o středoevropské historii a kultuře („Valores del
mundo cambiante“), který si studenti Institutu volí jako zahraniční blok v rámci
svého studia. V roce 2007 se v termínu 28. 5. až 22. 6. konal jeden běh kurzu.
Účastnilo se jej 18 studentů. Tento kurz je vypisován každoročně, a to podle
zájmu partnerské univerzity.
11. Simon Fraser University (Kanada)
FF UK se aktivně podílela na programu, který probíhá v rámci meziuniverzitní
smlouvy mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Simon Fraser University, včetně
letního programu Field School (15. 5. až 28. 6. 2007). Tato spolupráce umožňuje
stipendijní pobyty našich studentů na Simon Fraser University.
12. Academic voor Management (Univerzita v Groningenu, Nizozemí) –
International Comenius Course
V roce 2007 se FF UK podílela na realizaci každoročně uskutečňovaného
třítýdenního (31. 1. až 2. 2. 2007 a 24. 10. až 26. 10. 2007) pobytu pracovníků
veřejné správy z Nizozemí v rámci programu Comenius, jehož cílem je představit
jim sedm nejvýznamnějších evropských univerzit, mimo jiné pařížskou Sorbonnu,
univerzitu v Bologni, Oxfordu, Leidenu a Univerzitu Karlovu v Praze. Pobyt a
veškeré náklady hradí nizozemská univerzita.

13. Anglo-Czech Educational Fund
Anglo-Czech Educational Fund je nový projekt s cílem podpořit mimořádně
nadané studenty a posílit vědeckou spolupráci mezi Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze a nejlepšími britskými univerzitami. V roce 2007
vycestovali na doktorandské a postdoktorandské studijní pobyty do Británie
následující tři stipendisté:
Mgr. Jakub Hrubý (University of Cambridge)
Mgr. Jiří Janák, ThD. (University of Oxford)

43

Mgr. Jiří Pospíšil (University College London)
14. Zahraniční dary:
Vietnamský dar
FF UK přijala od skupiny vietnamských podnikatelů dar ve výši 15 000 USD. Dar
je určen na nákup knih pro potřeby oboru etnologie se specializací vietnamistika.
Dar byl předán dne 18. 12. 2007 za přítomnosti prorektora Univerzity Karlovy
v Praze pro zahraniční styky a mobilitu prof. MUDr. Škrhy, DrSc., MBA.
Kyperský dar
FF UK přijala od Ministerstva dopravy a veřejných prací Kyperské republiky a
Správy starožitností Kyperské republiky dar ve formě studijní sbírky kyperských
starožitností. Dar byl předán dne 21. 5. 2007 za přítomnosti děkana.
15. Hostující pedagogové na FF UK v roce 2007
Přednášky zahraničních profesorů obohacují nabízené studijní programy a
prohlubují spolupráci se zahraničními institucemi. Projekt byl plánován jako
pokračující do dalších let. V tomto směru byly také osloveny všechny základní
součásti fakulty. Ze strany vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
je tento projekt velmi kladně hodnocen a podporován, např. došlo k přijetí mnoha
profesorů děkanem fakulty, informace o přednáškách byly zveřejněny na hlavní
straně internetové prezentace fakulty a vedení příslušné katedry. Na financování
pobytu hostujících pedagogů bylo zajištěno 590 000 Kč.
Z níže uvedeného přehledu hostujících zahraničních odborníků na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007 je vidět, že se fakultním
základním součástem podařilo pozvat skutečné kapacity ve svých oborech. Mimo
uvedené přednášky pro studenty a odbornou veřejnost probíhaly také diskuse
s jednotlivými členy hostujících pracovišť, a to zejména o budoucnosti oborů a
možnosti další spolupráce mezi domovskými pracovišti a univerzitami. Jak je také
patrné, v roce 2007 působilo na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze víc hostujících pedagogů, než byl původní záměr.
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Prof. Odette Lescaret
Univerzita Montpellier, Francie
Hostující pracoviště: Katedra psychologie
Termín pobytu: 20. 4. – 20. 5. 2007
Témata přednášek:
24. 4. 2007 „Oblasti aplikované sociální psychologie ve Francii“
25. 4. 2007 „H. Wallon a jeho přínos pro vývojovou psychologii“
26. 4. 2007 „Vývoj dítěte a dospívajícího s důrazem na výzkumná hlediska“
2. 5. 2007 „Výchovné přístupy a jev Pygmalion“
15. 5. 2007 „Interkulturní hlediska v práci psychologa“

prof. Rudolf Bernet
Katolická univerzita Lovaň, Belgie
Hostující pracoviště: Ústav filozofie a religionistiky
Termín pobytu: 1. 4. – 5. 4. 2007
Témata přednášek:
3.4.2007 „Self-awareness and international consciousness I“
4.4.2007 „Self-awareness and international consciousness II“
prof. Bernard Schütze
Univerzita Mnichov, Spolková republika Německo
Hostující pracoviště: Ústav pro dějiny umění
Termín pobytu: 30. 3. – 31. 5. 2007
Témata přednášek:
3. 4. 2007 „Chrám sv. Petra v Římě“
17. 4. 2007 „Barokní architektura v Římě“
24. 4. 2007 „Vídeňská barokní architektura I.“
24. 4. 2007 „Vídeňská barokní architektura II.“
15. 5. 2007 „Barokní architektura ve Frankách a ve Švábsku“
22. 5. 2007 „Balthasar Neumann“
24. 5. 2007 „Kostel ve Vierzehnheiligen“
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prof. Jean-François Chassay
Université du Québec à Montréal, Kanada
Hostující pracoviště: Ústav románských studií
Termín pobytu:

23. 4. – 25. 4. 2007

Téma přednášky:

24. 4. 2007 „Současný québecký román“

Prof. Magby Ibrahim El Ghandour
Nejvyšší rada pro památníky Egypta, ředitel Odboru zahraničních
archeologických expedic, Egyptská arabská republika
Hostující pracoviště: Český egyptologický ústav
Termín pobytu:

11.–15. 6. 2007

Téma přednášky:

12. 6. 2007 „Activities of the foreign missions in Egypt“

Tarek El Awadi, Ph.D.
Nejvyšší rada pro památníky Egypta, vrchní inspektor Abúsíru, Egyptská arabská
republika
Hostující pracoviště: Český egyptologický ústav
Termín pobytu:

11.–15. 6. 2007

Téma přednášky:

12. 6. 2007 „Excavation of the causeway of Sahure´s
pyramid complex at Abusir“

Prof. Mohamed Elbahay Issawi
Geologický průzkum Egypta, Egyptská arabská republika
Hostující pracoviště: Český egyptologický ústav
Termín pobytu:

11.–15. 6. 2007

Téma přednášky:

12. 6. 2007 „The origins of the river Nile“

Prof. Dieter Lenagewiesche
Univerzita Tübingen, Spolková republika Německo
Hostující pracoviště: Ústav českých dějin
Termín pobytu:

28. 10. – 4. 11. 2007
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Téma přednášky:

1. 11. 2007 „Reich und Nation in der deutschen Geschichte
des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Reichsidee nach dem
Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“

Prof. Anton Schindling
Univerzita Tübingen, Spolková republika Německo
Hostující pracoviště: Ústav českých dějin
Termín pobytu:

28. 10. – 4. 11. 2007

Téma přednášky:

31. 10. 2007 „Die Territorien und Reichsstädte des Heiligen
Römischen Reiches deutscher Nation in der Frühen
Neuzeit“

Prof. Wolfgang Gladrow
Humboldtova univerzita Berlín, Spolková republika Němcko
Hostující pracoviště: Ústav slavistických a východoevropských studií
Termín pobytu:

10.–14. 11. 2007

Téma přednášky:

12. 11. 2007 „Vývoj slovenského jazyka v Československu“

16. Zahraniční lektoráty
Lektorát českého jazyka na Svobodné univerzitě Brusel
Již během roku 2006 proběhla intenzivní jednání mezi Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy v Praze a Svobodnou univerzitou Brusel (SUB) o působení
pedagoga FF UK, který by v tamějším Středisku českých studií vyučoval český
jazyk a zároveň přednášel francouzsky kurzy zaměřené na různé aspekty české
kultury pro rok 2007. V letním semestru 2006/2007 působil na partnerské
univerzitě doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., z Ústavu bohemistických studií. Od
začátku akademického roku 2007/2008 zastává pozici hostujícího profesora PhDr.
Richard Vacula z Ústavu románských studií, který ve svém působení bude
pokračovat i v roce 2008.
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Vznik lektorátu českého jazyka na Univerzitě v Granadě
V roce 2007 byl podepsán dodatek ke smlouvě mezi Univerzitou Karlovou
v Praze a španělskou Universidad de Granada. Smlouva upravuje vznik
pracovního místa pro pedagoga, který na partnerské univerzitě bude zajišťovat
výuku češtiny.
17. Mimořádné finanční příspěvky
Stejně tak jako v roce 2006 měli v roce 2007 pedagogové FF UK možnost požádat
o mimořádný finanční příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s výjezdem
do zahraničí např. na konferenci, krátkodobý pobyt apod. Jedná se o pokrytí
mimořádných výdajů, které není možné hradit z finančních prostředků
přidělených jednotlivým katedrám a ústavům.
Ústav translatologie

30 000 Kč

Ústav slavistických a východoevropských studií

10 149 Kč

Jazykové centrum

15 000 Kč

Ústav informačních studií a knihovnictví

4 200 Kč

Ústav románských studií

19 500 Kč

Katedra pomocných věd historických a archivního studia 5 680 Kč
Ústav hospodářských a světových dějin

28 400 Kč

Ústav Blízkého východu a Afriky

9 204 Kč

Ústav Dálného východu

30 278 Kč

Ústav řeckých a latinských studií

5 926 Kč

Ústav etnologie

8 906 Kč

18. Mezinárodní vědecká spolupráce
Podobně jako v minulých letech pokračovala intenzivní mezinárodní vědecká
spolupráce založená na dílčích projektech realizovaných v rámci kateder a ústavů
za podpory zahraničního oddělení. Součástí těchto projektů byla řada
mezinárodních konferencí, workshopů a seminářů.
Badatelské týmy i jednotlivci z FF UK se též zapojili do prestižních projektů
v rámci 6. rámcového programu EU. Jedná se především o projekt CLIOHRES,
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zaměřený na historická studia (http://www.cliohres.net/), a projekt Marie Curie
Research Training Network Sound to Sense (S2S) (http://www.s2s2.org/), do
kterého se zapojil Fonetický ústav.
V rámci FF UK i nadále působilo Mezinárodní sinologické centrum Chiang
Ching-Kuovy nadace (Tchaj-wan), jež se mj. podílí na organizaci evropských
doktorských a postdoktorských grantů a koordinuje činnost regionálního výboru
pro střední a východní Evropu.
19. Spolupráce s kulturními středisky
FF UK dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních institucí, které si kladou
za cíl šířit poznatky o kultuře a jazyce svých zemí. S ohledem na činnost
organizovanou přímo v rámci FF UK probíhá nadstandardní spolupráce
s Institutem Camoes (Portugalsko), Institutem Cervantes (Španělsko) a
s lektorátem katalánštiny, který je ukotvený v dohodě mezi Univerzitou Karlovou
v Praze a vládou Andorrského knížectví.
20. Středoevropská akademická iniciativa
Ve dnech 19. až 21. října 2007 se za účasti významných hostů mj. i z Bruselu
uskutečnilo třetí setkaní zástupců filozofických fakult čtyř následujících
středoevropských univerzit: Univerzity v Lublani, Univerzity Karlovy v Praze,
Univerzity Komenského v Bratislavě a Jagellonské univerzity v Krakově.
Výsledkem jednání byl podpis prováděcího protokolu, v němž jsou závazně
stanoveny další kroky směřující k vytvoření společného studijního programu se
zaměřením na slavistická studia. V zájmu lepší informovanosti o projektu
Středoevropská akademická iniciativa zprovoznila vlastní internetové stránky:
www.centroeuropeana.org.
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IV.

ROZVOJ

(garant kapitoly Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj)
V oblasti rozvoje fakulty byl rok 2007 ve znamení hledání cest ke zlepšení
prostorové situace. Přinesl jak nové prostorové kapacity, tak reálné vyhlídky na
akvizice dalších prostor v následujících letech. Pro hospodaření fakulty
představuje zprovoznění nových prostorových kapacit nemalou finanční zátěž,
která zakládá na straně výdajů závazky do dalších let a nutně se bude promítat ve
finančních výsledcích fakulty.
1. Hospodaření a rozvoj fakulty
Hospodaření fakulty skončilo v roce 2007 se ztrátou 6,464 mil. Kč, když zisk
2,289 mil. Kč činnosti doplňkové kryl z části ztrátu 8,753 mil. Kč činnosti hlavní.
Nejvýznamnějšími položkami nákladů fakulty jsou mzdy (241,8 mil. Kč) a
zákonné odvody, společně představují 58,9 % celkových nákladů. Mzdové
prostředky z dotace na hlavní činnost činily 149,2 mil. Kč včetně účelových
odměn z prostředků na specifický výzkum.
Odměňování v roce 2007 probíhalo podle platného vnitřního mzdového předpisu
UK, který byl k 1. 7. 2007 novelizován. Fakulta využila možnosti zavést tento
předpis až ke konci roku v zájmu tlumení dopadu změny do nákladů fakulty.
V průběhu roku 2007 došlo ke skokovému zvýšení provozních prostředků kateder
a ústavů v úhrnu o téměř 50 %. Stejně jako v roce 2006 využila fakulta v nejvyšší
možné míře prostor pro tvorbu sociálního fondu na vrub daňově uznatelných
nákladů ve výši 2 % zúčtovaných mezd. Na straně využití fondu byla v druhé
polovině roku rozšířena možnost čerpání o úroky zaplacené z úvěrů na bytové
potřeby.
V oblasti nových prostorových kapacit fakulta získala nájemní prostory v objektu
Platýz, kde vzniklo nové působiště Ústavu Českého národního korpusu. Další
prostory byly získány v objektu v Jindřišské ulici č. 37, kde byla ve dvou
podlažích vybudována pracoviště Centra dalšího vzdělávání a pracoviště ECES
zahraničního oddělení, a to včetně výukových prostor, v dalším podlaží byly
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zřízeny učebny pro základní součásti, které využíval především Ústav
románských studií a Ústav jižní a centrální Asie.
Dalším nájemním objektem je část Oettingenského paláce na Malé Straně, jehož
zprovoznění se plánuje v roce 2008. Současně probíhají jednání o nových
prostorách v dalších budovách, zejména hotelu Krystal, objektu ve
spoluvlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze a
Českého vysokého učení technického v Praze, kde dochází ke změně vlastnické
struktury ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze, s vyhlídkami na získání
nehotelové části budovy do užívání rovněž v roce 2008.
V dlouhodobější perspektivě probíhají kroky směrem k využití dalších
prostorových kapacit strategického významu pro Filozofickou fakultu a
Univerzitu Karlovu v Praze. Jmenovitě jde o objekt Invalidovny, Klementinum a
bývalou jezuitskou kolej v Kutné Hoře. Vedení fakulty uvítalo iniciativu vedení
Univerzity Karlovy v Praze řešit prostorovou situaci humanitních fakult a účastní
se zpracování prostorové studie, kterou zpracovává Rektorát UK. Ten v průběhu
roku 2007 vyzval fakulty k poskytnutí relevantních dat týkajících se jejich
prostorové situace.
V rozvojových prioritách se vedle získávání nových prostor postupovalo zejména
v pracích na dostavbě centrální knihovny. Změna koncepce knihovny
z uzavřeného na otevřený fond si vyžádala zásah do realizace projektu. Současně
vytvořila nároky na nalezení chybějících zdrojů krytí dostavby. V roce 2007 bylo
proinvestováno 13,027 mil. Kč, z toho 10,744 mil. Kč ze státní dotace a 2,283
mil. Kč ze zdrojů fondu reprodukce majetku (FRM) fakulty.
Rekonstrukce suterénních prostor prováděná v souvislosti s dostavbou centrální
knihovny odkryla skryté stavební poruchy v přední části hlavní fakultní budovy.
V návaznosti na to se přistoupilo k diagnostice zjištěného stavu a k přípravě akce
na sanaci a odstranění vlhkosti ze základového zdiva čelní strany budovy. Úspěch
této akce by měl mít podstatný vliv na kvalitu provedené rekonstrukce suterénních
prostor. Z klimatických důvodů však nebylo možné zahájit provedení nutné
opravy ještě v roce 2007. Očekávané náklady opravy se pohybují okolo 2 mil. Kč.
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Náročným problémem, který se v roce 2007 musel řešit v přímé souvislosti
s uvedenými rekonstrukčními pracemi, byla oprava hlavního transformátoru
fakulty. Jeho technická zastaralost v průběhu rekonstrukce vedla k několika
výpadkům elektrického proudu a provoz fakulty se dostal na hranici havarijní
situace.
Další aktivita registrovaná v programu reprodukce majetku Univerzity Karlovy
v Praze pod názvem „Nástavba 4. patra hl. budovy“ byla zpracována podle nové
studie. Šlo o přípravu projektu pro stavební povolení s nákladem 0,619 mil. Kč.
Realizace akce se předpokládá v návaznosti na vyřešení dofinancování výstavby
centrální knihovny.
V závěru roku fakulta využila možnosti pořídit z volných zdrojů programového
financování UK ze státní dotace audiovizuální techniku do místností č. 200, 300,
301 hlavní budovy v celkovém objemu 1,630 mil. Kč.
Ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK se fakulta zapojila do
celouniverzitního projektu na zřízení kartových vstupů. V roce 2007 byla
realizována pouze dílčí část související se zadním vstupem do dvora hlavní
budovy. Z vlastních zdrojů FRM fakulta pořídila nákladem 1,520 mil. nové
doménové, poštovní a databázové servery, které posílily již kapacitně
nedostačující zařízení.
Na začátku roku 2007 byla vyhodnocena soutěž na nové logo FF UK. V průběhu
roku byl vybraným grafikem Janem Šabachem, absolventem naší Katedry teorie
kultury, zpracován Manuál jednotného vizuálního stylu FF UK. Se zavedením
nového loga včetně dodržování pravidel jednotného vizuálního stylu se počítá na
začátku roku 2008.
2. Tvorba nového modelu financování
V roce 2007 probíhalo hodnocení výkonnosti jednotlivých základních součástí za
účelem vytvoření tzv. modelu financování pro stanovení mzdových rozpočtů
základních součástí. V průběhu roku byla formulována a upřesňována jednotlivá

52

kritéria modelu, která by měla jednoduchým a průhledným způsobem a na základě
jednoznačného výpočtového systému zpřehlednit tvorbu tzv. balíčků pro
jednotlivé katedry a ústavy.
Mezi navržená kritéria modelu náležel počet studentů jednotlivých základních
součástí, skladba akademických pracovníků základních součástí, objem získaných
grantových prostředků, publikační činnost, počet absolventů doktorského studia.
Zmíněná kritéria byla v průběhu roku zpřesňována jak z hlediska jejich vnitřní
struktury, tak co do jejich váhy v rámci výpočtu. Na tomto zpřesňování se aktivně
podílela hospodářská komise fakulty.
Váha jednotlivých kritérií byla též doladěna v rámci jednání děkana s vedoucími
základních součástí. Přes rozdílné a často protichůdné názory byla rozhodnutím
děkana největší váha (0,8 z 1) přiřazena kritériu počtu studentů, mezi ostatní
kritéria je rovnoměrně rozdělen koeficient 0,2.
Přes tento váhový nepoměr, který – stejně jako při dosavadním výpočtu balíčků
přes tzv. studentonormohodiny – přiřazuje počtu studentů jednotlivých základních
součástí výjimečnou roli, předběžný výpočet balíčků ukázal, že struktura
vnitřního financování jednotlivých kateder a ústavů by byla při striktním dodržení
modelu při výpočtu balíčků velmi narušena. Proto bylo v závěru roku děkanem
fakulty konstatováno, že pro stanovení balíčků na rok 2008 bude model
financování pouze jedním z nástrojů – evaluačním kritériem – administrativního
určení příspěvku jednotlivým ústavům a katedrám.
Souběžně se zpřesňováním kritérií byla vytvořena webová aplikace, do níž byla
importována podkladová data k výpočtu. Tato aplikace byla na podzim 2007 dána
k dispozici vedoucím základních součástí, aby sami mohli zkontrolovat vstupy a
případně aktivně provádět jejich opravy.
3. Projekty a granty na FF UK v roce 2007
Prostředky z grantů a projektů jsou významným finančním zdrojem pro podporu
vědy, výzkumu i personálního a materiálního rozvoje fakulty. Tyto prostředky
tvoří zhruba třetinu jejího rozpočtu. Podpora je nejčastěji získávána od
ministerstev či na základě mezinárodní spolupráce, z Fondu rozvoje vysokých

53

škol (FRVŠ), Grantové agentury České republiky (GA ČR) a evropských fondů –
ať už strukturálních nebo rámcových programů na podporu vědy.
Celkový seznam poskytovatelů grantových prostředků přináší příloha 15.
Souhrnný přehled všech jednotlivých řešených projektů s uvedením poskytovatele
finančních prostředků přináší příloha 16.
Potěšitelný byl v roce 2007 nárůst aktivity studentů v podávání projektů ke
Grantové agentuře Univerzity Karlovy v Praze (GA UK), který vyústil
v podstatné zvýšení objemu získaných prostředků na 10 978 000 Kč v roce 2007
oproti 3 890 000 Kč v roce 2006.
Za mimořádný úspěch lze počítat získání podpory hned v první výzvě priority
„Bezpečnost“ v 7. rámcovém programu, kde FF UK figuruje jakožto spoluřešitel.
Vnitrofakultní granty
V rámci vnitrofakultního výběrového řízení na vědecké projekty studentů a
akademiků (tzv. specifický výzkum) bylo ve dvou kolech rozděleno celkem 4 852
310 Kč. Projekty jsou jednoleté a jsou určeny na podporu vědecké aktivity členů
akademické obce nad rámec běžných studijních a pracovních povinností.
Podporovány jsou větší ucelené a propracované projekty. Přehled podpořených
projektů přináší příloha 17.
Grantový referát
Agenda vědeckých a rozvojových projektů, domácích i mezinárodních, je
v působnosti grantového referátu, který asistuje základním součástem a oddělením
děkanátu při přípravě žádostí, realizaci a uzavírání projektů. Grantový referát dále
pořádá semináře pro žadatele o projektovou podporu, respektive školení o
administraci projektů pro řešitele. Samozřejmou součástí práce referátu je
poskytování konzultací akademickým pracovníkům i studentům a poskytování
informací o aktuálních uzávěrkách grantových agentur. Grantový referát rovněž
organizačně zajišťuje interní fakultní soutěž vědeckých projektů.
Grantový referát v roce 2007 pro akademickou obec FF UK uspořádal následující
semináře:
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•

6. února … Projekty 7. rámcového programu EU (lektoři
z Technologického centra Akademie věd ČR)

•

20. února … Realizace rozvojových projektů a projektů Fondu rozvoje
vysokých škol v roce 2007

•

2. března … Realizace projektů specifického výzkumu v roce 2007

•

7. března … Realizace projektů specifického výzkumu v roce 2007

•

25. května … Realizace projektů specifického výzkumu v roce 2007

•

31. května … Informační setkání pro řešitele grantů a projektů v roce 2007

•

5. června … Realizace projektů GA UK v roce 2007

•

6. června … Realizace projektů GA UK v roce 2007

•

6. června … Realizace projektů specifického výzkumu v roce 2007

•

7. června … Realizace projektů GA UK v roce 2007

•

8. června … Realizace projektů GA UK v roce 2007

•

8. června … Realizace projektů specifického výzkumu v roce 2007

•

26. října … Příprava projektů GA UK na rok 2008

55

V.

INFORMAČNÍ ZDROJE

(garant kapitoly Mgr. Albert Kubišta, proděkan pro informační zdroje)
Nejzásadnějšími úlohami v roce 2007 bylo jednak zapojení fakulty do
celouniverzitního projektu centralizace nejen studijního informačního systému,
ale též evidence personálních a mzdových dat, jednak dokončení transformace
Střediska vědeckých informací v Knihovnu Filozofické fakulty UK.
Základním předpokladem pro rozvoj studijního informačního systému je podpora
jeho budovaní a rozvoje vedením fakulty a také adekvátní odezva na straně
základních pracovišť i studentů.
1. Studijní informační systém (SIS)
V roce 2007 se SIS FF UK stal součástí centralizovaného informačního systému
Univerzity Karlovy v Praze. Proces centralizování provázelo soustavné
upřesňování dat a odstraňování technických nedostatků, které se během
centralizace objevily.
Centralizace SIS přinese do budoucna možnost vyšší prostupnosti informací o
studiu v rámci celé univerzity. Výhledově zajistí řešení problémů mezifakultního
studia a uznávání volitelných předmětů z jiné fakulty. Jedním z důsledků
centralizace je též přesun hrazení servisu za správu programů z fakultního
rozpočtu na rozpočet UK. Za rok 2007 se jednalo o cca. 140 000 Kč.
Centralizací SIS ovšem nejsou vyřešeny veškeré problémy spojené se
zohledněním specifičnosti Filozofické fakulty UK, se kterými se fungování
systému potýká a jejichž řešení zůstává prioritou. Nástupcem pracovní skupiny
SIS se na podzim 2007 stal vzniklý referát informačního systému, podléhající
proděkanům pro informační zdroje a pro studijní záležitosti. Hlavním úkolem
referátu je zavádění elektronického rozvrhování, tisk Karolinky a právě
probíhající implementace elektronických studijních plánů kreditního studia do
SIS. Referát též zpracovává metodiku dlouhodobých procesů, jakým je přechod
SIS do každodenního užívání všech složek fakulty.
Hlavním těžištěm práce se SIS na fakultě je správa předmětů v programu
Tajemník, určeném pro základní součásti, který slouží ke správě informací o
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realizovaných předmětech. Další oblastí činnosti SIS je používání webových
aplikací, které jsou určeny jednak studentům pro zápis do předmětů a přihlašování
k termínům zkoušek, jednak i vyučujícím pro vypisovaní termínů zkoušek a
vyplňovaní výsledků atestací.
Studijní oddělení prostřednictvím programu Student pokračuje v evidenci
studentů a studijních povinností pro potřeby studijní agendy, jakož i v povinné
evidenci údajů pro potřeby financování. Nově bylo využití programu Student
rozšířeno pro potřebu zahraničního oddělení: slouží k evidenci stážistů
přijíždějících na fakultu.
Významným počinem souvisejícím s evidencí studijních povinností byl tisk
úplných dodatků k diplomu, pro jehož potřebu musely být zpětně a hromadně
doplňovány údaje o předmětech a jejich plnění v programech Tajemník a Student.
V souvislosti s centralizací a tiskem dodatků k diplomu byla v roce 2007 rozšířena
nabídka webových aplikací o aplikaci „Anglické názvy“, která je určena
základním součástem pro snazší a pružnější správu této položky v informačním
systému.
Pro rok 2007 byla činnost v rámci informačního systému upravena následujícími
opatřeními děkana: č. 20/2007 k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém
roce 2007/2008, č. 22/2007 k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem
kontroly studia) v akademickém roce 2007/2008 a č. 21/2007 k elektronickému
zápisu do kurzů a atestací (forem kontroly studia) společného základu
v akademickém roce 2007/2008.
2. Středisko vědeckých informací
Rok 2007 byl pro Středisko vědeckých informací FF UK (SVI) rokem rozsáhlých
a podstatných změn v téměř všech oblastech: organizační, personální,
komunikační, prostorové, systémově-informační i koordinační. Byly zahájeny
změny, které se dotýkají nejen SVI, ale i knihoven základních součástí a
knihovně-informačního systému FF UK jako celku.
Přes všechny zaváděné změny udržovalo SVI také všechny své dosavadní
činnosti, spočívající zejména ve správě knihovních fondů, knihovnickém
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zpracování dokumentů, koordinaci metodické činnosti knihoven základních
součástí a zpracování bibliografie publikační činnosti pracovníků.
Personálie
V průběhu roku 2007 postupně docházelo k obměně pracovníků a vzniku nových
pracovních pozic. Na konci roku 2007 tak SVI mělo 14 pracovníků (11,1
pracovních úvazků) a kromě toho během roku systematicky spolupracovalo
s několika pracovníky na základě dohod o pracovní činnosti.
V knihovnách základních součástí působilo celkem 38 pracovníků (24,6
pracovních úvazků). Na činnosti knihoven se v různých pracovních pozicích
(knihovníci, členové ústavů, doktorandi, pomocné vědecké síly aj.) podílelo
podstatně více osob – celkem šlo o 186 pracovníků a přepočtených 49 pracovních
úvazků.
Během roku 2007 došlo v některých knihovnách k dílčím změnám v obsazení
pracovních pozic, nová pracovní místa knihovníků nebo správců knihoven nebyla
vytvořena. Pro provoz Centra studijních a informačních služeb (CeSIS), jež by
podle předpokladů mělo zahájit činnost na začátku října 2008, byl připraven návrh
pracovních pozic.
Organizační a prostorové otázky
Organizace
Dosavadní systém, založený na spolupráci SVI jako metodického centra a
knihoven základních součástí jako dílčích informačních míst spravujících
specializované fondy a poskytujících knihovní a informační služby, byl přeměněn
do modelu jednotné Knihovny FF UK, skládající se z:
1. koordinačního a metodického centra (resp. transformovaného SVI);
2. Centra studijních a informačních služeb (CeSIS – nový prvek systému,
v budoucnosti umístěný v rekonstruovaných a dostavěných
suterénních prostorách hlavní budovy FF UK);
3. knihoven základních součástí.
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Jako právní podklad pro vznik Knihovny FF UK byla provedena úprava Statutu
FF UK schválená Akademickým senátem FF UK. Na základě toho byl připraven
návrh statutu Knihovny FF UK a organizačního řádu Knihovny FF UK.
Prostory
V návaznosti na novou koncepci rozvoje knihovně-informačního systému FF UK
proběhla úprava projektu výstavby CeSIS. V rámci těchto změn byly odstraněny i
některé stavebně-technické nedostatky původního projektu Knihovny FF UK.
Nový projekt, zohledňující všechny změny, byl v definitivní podobě předložen
firmou VPÚ architekta Šimona Miky v druhé polovině roku 2007. Ten zahrnuje
též řešení interiéru a orientačního systému. Vzhledem ke zvýšeným nákladům
bude nutné vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.
Samotné pracoviště SVI bylo z původních místností přestěhováno na dobu trvání
rekonstrukčních prací do suterénních prostor hlavní budovy fakulty.
V knihovnách základních součástí též došlo ke změnám:
•

knihovna pro slovanskou filologii byla přestěhována po dobu
rekonstrukce svých původních prostor, určených pro jednu
z budoucích studoven Centra studijních a informačních služeb
(CeSIS);

•

příruční knihovna Ústavu českého národního korpusu byla současně
s ústavem z důvodu rekonstrukce původních prostor pro účely CeSIS
přestěhována do prostor paláce Platýz na Národní třídě;

•

fondy Pekařovy knihovny, fondy bývalé německé univerzity a některé
další dílčí fondy byly přestěhovány z univerzitního depozitáře
v Lešeticích do depozitáře Národní knihovny ČR v Praze-Hostivaři.

Transformace knihovně-informačního systému FF UK na Knihovnu FF UK
V roce 2007 byly učiněny následující kroky ke vzniku Knihovny FF UK.
•

Průzkumy uživatelů knihoven základních součástí, jejichž výsledky
podaly podrobný přehled o současném stavu knihovně-informačního
systému FF UK; vybrané výsledky obou průzkumů jsou uvedeny v příloze
č. 19.
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•

Vymezení funkčního řešení CeSIS, zahrnující definici funkcí jednotlivých
prostor, návrh řešení mobiliáře a návrh řešení orientačního systému.

•

Definice fondu CeSIS a vytvoření seznamu základní studijní literatury
jako základu pro jeho budování. Fond CeSIS byl definován jakožto
průřezový fond základní studijní literatury většiny oborů vyučovaných na
FF UK.

•

Kategorizace knihoven základních součástí podle míry jejich integrace,
resp. vazby s CeSIS. Knihovny byly rozděleny do jednotlivých skupin
podle zvolených parametrů, zahrnujících přístupnost knihovny, otevírací
dobu, existenci studovny, celkové prostorové podmínky, dále pak
specifičnost fondu, dostupnost a stav katalogů, poskytované služby a
kvalifikaci personálu.

•

Dílčí procesy koordinované akvizice a vznik pracovní pozice akvizitéra.

Metodické řízení knihoven základních součástí
Na FF UK působí celkem 46 knihoven, z toho:
•

28 knihoven kateder nebo ústavů

•

5 knihoven oddělení

•

13 příručních knihoven vedených jako samostatné knihovny.

Průběžná metodická podpora, která byla prováděna pracovníky SVI, zahrnovala
konzultace ke všem činnostem zajišťovaným pracovníky knihoven základních
součástí. Zejména šlo o dotazy na čerpání rozpočtu, přípravu a průběh konverze
knihovního systému, katalogizaci a výpůjční systém, přípravu odpisů apod.
Metodická podpora byla poskytována i řešitelům grantů, a to hlavně ve věci
akvizice a evidence literatury v SVI, přípravy a zpracování účetních dokladů
včetně kupních smluv.
SVI také podniklo následující aktivity realizované v rámci metodického řízení
knihoven základních součástí:
•

setkání pracovníků knihoven základních součástí a jejich seznámení
s novou koncepcí rozvoje knihovně-informačního systému FF UK
následované řízenou diskusí;
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•

koncepce rozvoje byla dále prezentována širší veřejnosti v březnovém
čísle časopisu Ffakt;

•

v květnu se uskutečnilo pracovní setkání s knihovníky z Estonska a v
listopadu proběhla v rámci Jinonických informačních pondělků,
pořádaných Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK,
přednáška na téma koncepce rozvoje knihovně-informačního systému FF
UK;

•

pracovní setkání pracovníků knihoven základních součástí ve formě
workshopu, v rámci kterého se diskutovalo o podstatných změnách
knihovně-informačního systému;

•

školení pracovníků knihoven související s přechodem na systém ALEPH
500 (viz níže) – zajišťoval Ústav výpočetní techniky UK;

•

konzultace testovacích verzí dotazníků pro průzkum knihoven;

•

konzultace parametrů výpůjční matice pro systém ALEPH 500;

•

spolupráce knihoven při realizaci projektu eVŠKP;

•

pro snadnější komunikaci uživatelů s knihovnami i mezi knihovnami
navzájem byly vytvořeny nové standardizované e-mailové adresy
v podobě libxxxx@ff.cuni.cz, kde xxxx představuje značku nebo zkratku
názvu knihovny. Dále bylo pro efektivní komunikaci zřízeno několik
elektronických konferencí, např. akvizice@ff.cuni.cz, mvs@ff.cuni.cz,
katalogizace@ff.cuni.cz.

V květnu a říjnu roku 2007 se konaly dvě setkání knihovní komise. Komise
projednávala především otázky spojené s rozdělením rozpočtu, přidělováním
mimořádných dotací a odpisem knihovních jednotek. Rozpočet ve výši 2 596 000
Kč byl na jednotlivé knihovny základních součástí rozdělen podle klíče
stanoveného knihovní komisí. Čerpání rozpočtu na nákup literatury proběhlo bez
větších problémů, případné disproporce mezi přidělenými prostředky a reálnou
potřebou knihoven byly řešeny prostřednictvím mimořádných dotací nebo
přesuny prostředků mezi dílčími rozpočty v závěru roku. Část rozpočtu určená pro
nákup databází byla z větší části (242 743 Kč) investována do pořízení databáze
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ProQuest Dissertation & Thesis, menší část (45 000 Kč) byla podílem pro nákup
databáze PsycBOOKS.
Webové stránky SVI procházely v roce 2007 standardní údržbou, zahrnující
aktualizaci podstatných údajů, jako je přístup do Centrálního katalogu UK
v systému ALEPH 500, informace o možnosti nákupu knih přes internet a
formulář pro jejich objednávání nebo koncepce rozvoje systému knihovních a
informačních služeb FF UK. K zásadním změnám struktury ani vzhledu
webových stránek v průběhu roku nedošlo s ohledem na očekávaný přechod všech
součástí FF UK na celouniverzitní redakční systém Document Globe, který byl
jednotlivým pracovištím poskytnut během měsíce listopadu.
Vzhledem k tomu, že Document Globe některé funkce, které jsou pro činnost SVI
zásadní (systém např. neumí pracovat s webovými formuláři, které jsou používány
pro sběr údajů o publikační činnosti pracovníků FF UK), neobsahuje, bylo po
dohodě s pracovníky fakultní Laboratoře výpočetní techniky přistoupeno na
variantu kombinace stránek vytvořených v systému Document Globe a stránek
stávajících, které budou i nadále zpracovávány v Microsoft FrontPage. Nová
podoba webových stránek SVI, která je postupně upravována a doplňována, je
dostupná na pracovní adrese http://www2.ff.cuni.cz/FF-68.html.
Správa katalogu a zpracování dokumentů
Konverze katalogu
Konverze souborného katalogu FF UK včetně 10 výpůjčních protokolů proběhla
ze systému T Series do Centrálního katalogu UK, pracujícího v systému ALEPH
500.
V katalogu spravovaném v systému T Series byly před konverzí záznamy 238 213
knihovních jednotek, z toho 67 000 vzniklo formou retrokatalogizace. Počet
vysokoškolských kvalifikačních prací dosáhl čísla cca 25 000 záznamů. Do
katalogizace a půjčování se postupně zapojilo více než 60 knihovníků a
neprofesionálních pracovníků včetně studentů a doktorandů, což bylo umožněno
vstřícností uživatelského rozhraní systému.
Vlastní konverzi dat předcházela náročná příprava, která zahrnovala opravy a
doplnění údajů a vytvoření konverzních tabulek, pomocí kterých se údaje uložené
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ve formátu správy systému T Series (např. jazyk dokumentu, země vydání,
autorská role apod.) převáděly do formátu v systému ALEPH 500.
Po ukončení přípravných prací proběhla vlastní konverze dat, kterou zajišťovali
pracovníci Ústavu výpočetní techniky UK. Také se uskutečnila namátková
kontrola konverze, kterou provedli pracovníci SVI.
Další částí konverze bylo převedení předmětových hesel. Pro věcné zpracování
literatury byly doposud používány jednoslovné nebo víceslovné lexikální
jednotky, vytvářené podle principu tvorby předmětových hesel (priorita
substantiva). Důvodem takto tvořených lexikálních jednotek byla skutečnost, že
původní systém mohl v případě sousloví vyhledávat pouze podle prvního slova.
Po konverzi do ALEPH 500 tato potřeba odpadla, nový systém je schopen
vyhledávat podle kterékoli části lexikální jednotky. Součástí konverze bylo jednak
„mechanické přerovnání“ jednotlivých slov lexikální jednotky do přirozeného
slovosledu, jednak vyčlenění personálních, geografických a formálních hesel do
samostatných oddílů tak, aby předmětová hesla dosáhla maximální strukturální i
morfologické kompatibility s věcnými autoritami Národní knihovny ČR.
Správa systému ALEPH 500
V rámci přechodu na systém ALEPH 500 byla připravena nová výpůjční matice
definující všechny základní parametry výpůjčního systému, kterými jsou
kategorie uživatelů, počty výpůjček, výpůjční lhůty, poplatky z prodlení apod.
Byly připraveny nové texty upozornění na konec výpůjční lhůty a upomínky.
Poplatky z prodlení nebyly do konce roku 2007 v rámci čtenářské amnestie
uplatňovány. Čtenářská amnestie byla vyhlášena po přechodu na nový systém od
13. srpna 2007 do 31. října 2007, později byla prodloužena do konce roku 2007.
Během roku také proběhla změna v agendě čtenářských průkazů. Nadále jsou
užívány pouze univerzitní průkazy vystavené v Informačním a poradenském
centru UK.
V souvislosti se zavedením nového systému ALEPH 500 probíhala od června do
prosince 2007 školení jednotlivých modulů tohoto systému pro pracovníky SVI a
knihoven základních součástí FF UK. Kromě těchto školení proběhla 15. října
2007 pracovní schůzka pro pracovníky katalogizace a 5. října 2007 pro
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pracovníky výpůjčního protokolu. Na schůzkách byly zopakovány některé
pracovní postupy a byly řešeny dotazy pracovníků.
Automatizovaný výpůjční protokol (AVP)
V rámci systému ALEPH 500 používá celkem jedenáct knihoven automatizovaný
výpůjční protokol. Patří k nim:
•

knihovna andragogiky a kulturologie

•

knihovna anglistiky a amerikanistiky

•

knihovna Dálného východu

•

knihovna filozofie a religionistiky

•

knihovna historického kabinetu (výpůjční protokol zprovozněn nově po
konverzi)

•

knihovna logiky

•

knihovna pedagogiky

•

knihovna psychologie

•

knihovna romanistiky

•

knihovna slovanské filologie

•

knihovna sociologie

Byl připraven materiál, který rozděluje knihovny bez AVP do kategorií podle
vhodnosti nebo možnosti jeho zavedení. Cílem je dosáhnout implementace AVP
ve všech knihovnách, ve kterých je použití AVP efektivní. V roce 2008 je
plánováno zavedení AVP v těchto knihovnách:
•

knihovna dějin umění

•

knihovna iberoamerikanistiky

•

knihovna klasické filologie

•

knihovna translatologie

•

mediatéka jazykového centra

Katalogizace
Katalogizace probíhala do konce července 2007 v systému T Series, po konverzi
katalogu do systému ALEPH 500 pokračovala od září v tomto systému.
Katalogizace je prováděna podle platných standardů pro katalogizaci, tj. podle
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katalogizačních pravidel AACR2, a v rámci knihovního systému ALEPH 500 ve
formátu MARC 21.
Na katalogizaci běžného přírůstku se během roku 2007 podílelo celkem 23
katalogizátorů, z toho 11 pracovníků SVI a 12 pracovníků knihoven základních
součástí. Supervizi a následnou zpětnou vazbu ke katalogizátorům zajišťují dva
pracovníci.
Celkem bylo v roce 2007 vytvořeno 25 132 bibliografických záznamů, včetně
záznamů z projektu zpracování tzv. „Pekařovy knihovny“ (4 861) a katalogizace
fondu knihovny slovakistiky (1 591). Podíl na průběžné katalogizaci a tzv.
retrokatalogizaci (zpětné katalogizaci) nelze přesně vyčíslit, protože někteří
katalogizátoři se podíleli různou měrou na obou činnostech; některé knihovní
jednotky jsou také formálně zpracovány v rámci průběžné katalogizace, ale
prakticky se jedná o staré přírůstky.
V knihovním systému T Series bylo od 1. ledna do 31. července 2007 vytvořeno
13 482 bibliografických záznamů. V knihovnickém systému ALEPH 500 bylo od
1. září do 31. prosince 2007 nově vytvořeno 1 179 bibliografických záznamů, 10
471 bibliografických záznamů bylo upraveno v rámci Centrálního katalogu UK
nebo staženo z jiného katalogu a následně upraveno.
3. Realizované a předložené projekty
a) Realizované projekty
Budování depozitáře elektronických kvalifikačních vysokoškolských prací na
Univerzitě Karlově v Praze (zkráceně projekt eVŠKP).
SVI se na tomto projektu podílelo v rámci širší spolupráce, kterou koordinoval
Ústav výpočetní techniky UK. Celkovým smyslem projektu bylo pokračovat
v budování depozitáře eVŠKP, který se stane primárním zdrojem archivace a
zpřístupnění těchto typů dokumentů. Za SVI byly provedeny tyto kroky:
1. Kompletace všech záznamů VŠKP obhájených na FF UK od roku 1945 do
června 2007. Do činnosti byli zapojeni knihovníci základních součástí i
jejich vedoucí. Práce probíhala na základě stanovené metodiky, která
obnášela kontrolu faktického stavu záznamů, případně i fyzického stavu
s dodanými exportními soubory. Ze 24 729 záznamů poskytnutých ke
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kontrole byla řada opravena, navíc bylo doplněno celkem 1445 záznamů,
které dříve nebyly evidovány v souborném katalogu FF UK.
2. Kompletace všech existujících plných textů eVŠKP za stanovené období
roku 2006 a části roku 2007. Na této činnosti se rovněž podíleli pracovníci
knihoven základních součástí, kteří ze 790 exportovaných záznamů
zkontrolovali 608 záznamů. Plných textů eVŠKP však bylo dodáno pouze
62, tj. cca 10 % z celkového počtu.
3. Dále proběhla předimportní příprava plných textů prací v počtu 166
dokumentů. Texty, které se nepodařilo získat v elektronické podobě, budou
naskenovány v digitalizačním pracovišti Akademie věd ČR.
Projekt je po administrativní stránce uzavřen. Jeho výstupem jsou nejen konkrétní
zpracované objemy dat, ale i metodiky, které mohou sloužit pro další práci v této
oblasti.

Záchrana a zpřístupnění „Pekařova fondu“
V první polovině roku 2007 byl tzv. Pekařův fond, zahrnující vlastní knihovnu
prof. Josefa Pekaře, část fondů bývalé německé univerzity a některé další dílčí
fondy, které jsou všechny nyní převážně součástí knihovny Historického semináře
FF UK, převezen z univerzitního depozitáře v Lešeticích do depozitáře Národní
knihovny ČR v Praze-Hostivaři. Před umístěním v depozitáři Národní knihovny
byl fond řádně očištěn a dezinfikován v Archivu hl. m. Prahy prostřednictvím
dodavatelské firmy Ludvík Kučera MOTS.
Fond sestávající z Pekařovy pozůstalosti v rozsahu 5840 svazků byl do konce
roku 2007 téměř kompletně zkatalogizován; proběhlo i jeho fyzické uspořádání na
regálech. Připraven byl také další postup pro zpracování a zpřístupnění
dokumentů z fondů německé univerzity. Výsledkem projektu bude v první třetině
roku 2008 zpřístupnění dokumentů tzv. Pekařova fondu veřejnosti. Celkové
náklady na stěhování a dezinfekci starého fondu Historického kabinetu tvořily
v roce 2007 částku 839 902 Kč.
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4. Bibliografie publikační činnosti pracovníků FF UK
V prvním pololetí roku 2007 byla zpracována bibliografie veřejně publikovaných
prací interních pracovníků FF UK za rok 2006. Bibliografie předaná do
celouniverzitní databáze obsahovala celkem 1908 záznamů veřejně
publikovaných prací pracovníků fakulty. Konkrétně 1081 monografií, učebnic,
statí ve sbornících a dalších pramenů, 800 záznamů článků v periodickém tisku,
dále 11 záznamů disertačních prací, 3 datové soubory, 9 audio- a videomateriálů a
4 výzkumné zprávy. Do registru informací o výsledcích státem podporovaného
výzkumu a vývoje (databáze RIV Rady vlády ČR) bylo předáno 1324 záznamů,
z toho 158 záznamů byly dodatky z let 2002–2005. Detailní přehled všech údajů
přináší příloha 18.
Z databáze publikační činnosti bylo v roce 2007 zpracováno 47 bibliografií a
rešerší podle parametrů zadaných řešiteli výzkumných záměrů nebo grantů a
v elektronické formě byly předány zadavatelům.
5. Přehled základních statistických údajů
Knihovny fakulty v roce 2007 rozšířily své fondy o 13 155 evidovaných
knihovních jednotek, což je o 4 052 méně než v předchozím roce. Jedním
z důvodů je snížení počtu pracovníků, kteří se na katalogizaci podílejí. Druhým
důvodem je zvýšený objem převážně zahraniční literatury nakoupené
z grantových finančních prostředků, která je výrazně dražší.
Také počet vyřazených knihovních jednotek byl nižší než v předchozích letech,
pouze 1364. Hlavním důvodem je očekávaná restrukturalizace knihovních fondů
v souvislosti s budováním CeSIS. Jednotlivé knihovny vyřazovaly pouze
literaturu zastaralou a poškozenou, nikoli duplicitní.
Knihovní fond fakulty dosáhl celkově 1 064 873 jednotek. Finanční prostředky na
nákup literatury byly čerpány z několika zdrojů: z fakultního rozpočtu byly
hrazeny časopisy v hodnotě 853 406 Kč a knihy v celkové hodnotě 1 022 792 Kč.
Kromě toho měly Historický kabinet a Kabinet pro slovanskou filologii
k dispozici 110 000 Kč z prostředků 51. běhu Letní školy slovanských studií.
Další knihovny disponovaly sumou 69 150 Kč z prostředků Univerzity 3. věku.
Podle platných pravidel UK o hospodaření s grantovými finančními prostředky
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byla evidována a zpracována literatura získaná z grantů v hodnotě 4 045 807 Kč a
z výzkumných záměrů 1 509 521 Kč.
V rámci centrálního nákupu a distribuce časopisů bylo do knihoven objednáno
celkem 368 titulů časopisů v celkem 521 exemplářích, z toho nákupem 353 titulů,
15 titulů darem. Pro zajištění ochrany knihovních fondů byly zakoupeny čárové
kódy a tiskopisy, provedly se knihařské vazby časopisů a převazby knih včetně
restaurování poškozených historických fondů v celkové hodnotě 205 001 Kč. Za
správu systému T Series do konce srpna 2007, kdy byl běžný provoz systému po
konverzi ukončen, bylo zaplaceno 83 185 Kč.
V knihovnách fakulty bylo registrováno 13 398 uživatelů, z toho 9 224 jsou
uživatelé registrovaní v informačním systému UK. Uživatelé si vypůjčili celkem
58 078 dokumentů. Dalších 27 718 dokumentů bylo půjčeno ve zbývajících
knihovnách na výpůjční lístky.
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VI.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Vedení FF UK k 31. 12. 2007
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan
Prof. PhDr. Jana Králová, CSc., proděkanka pro studium
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (do 30. 9. 2007), proděkan pro vědu
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (od 1. 10. 2007), proděkan pro vědu
Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., proděkanka pro zahraničí
Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj
Dr. des. Albert Kubišta, proděkan pro informační zdroje
Ing. Michal Marcolla, tajemník
Příloha č. 2
Vedení ústavů a kateder FF UK k 31. 12. 2007
Název ústavu/katedry
Ústav filozofie a religionistiky

Doc.

Karel Thein

Ph.D.

Katedra logiky

Prof. PhDr.

Jaroslav Peregrin CSc.

Katedra sociologie

Doc. PhDr.

Jiří Buriánek

CSc.

Katedra pedagogiky

Prof. PhDr.

Růžena Váňová

CSc.

Katedra teorie kultury

Doc. PhDr.

Martin Matějů

Ústav světových dějin

Doc. PhDr.

Martin Kovář

Ph.D.

Ústav českých dějin

Prof. PhDr.

Milan Hlavačka

CSc.

Ústav informačních studií a knihovnictví

PhDr.

Richard Papík

Ph.D.

Ústav politologie

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj

CSc.

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky

Doc. PhDr.

Zdeněk Starý

CSc.

Fonetický ústav

Prof. PhDr.

Zdena Palková

CSc.

Ústav pro dějiny umění

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt

CSc.

Katedra psychologie

PhDr.

Ilona Gillernová

CSc.

Ústav pro pravěk a ranou dobu kamennou

Prof. PhDr.

Jan Klápště

CSc.
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Katedra andragogiky

Doc. Dr.

Milan Beneš

Katedra sociální práce

Doc. PhDr.

Oldřich Matoušek

Ústav translatologie

PhDr.

Stanislav Rubáš

Ph.D.

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Prof. PhDr.

Jiří Štaif

CSc.

Katedra estetiky

Prof. PhDr.

Vlastimil Zuska

CSc.

Katedra divadelní vědy

Mgr.

Petr Christov

Ph.D.

Katedra filmových studií

PhDr.

Ivan Klimeš

Katedra pomocných věd historických

Prof. PhDr.

Marie Bláhová

Ústav řeckých a latinských studií

PhDr.

Dagmar Muchnová CSc.

Ústav pro klasickou archeologii

Doc. PhDr.

Iva Ondřejová

Ústav hudební vědy

Prof. PhDr.

Jarmila Gabrielová CSc.

Ústav etnologie

Doc. PhDr.

František Vrhel

CSc.

Ústav Blízkého východu a Afriky

Doc. PhDr.

Eduard Gombár

CSc.

Ústav srovnávací jazykovědy

Doc. PhDr.

Petr Zemánek

CSc.

Ústav jižní a centrální Asie

Prof. PhDr.

Jaroslav Vacek

CSc.

Ústav české literatury a literární vědy

Doc. PhDr.

Petr Bílek

CSc.

Ústav Dálného východu

Ing.

Jan Sýkora

MA, Ph.D.

Středisko iberoamerických studií

Prof. PhDr.

Josef Opatrný

CSc.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Prof. PhDr.

Alena Macurová

CSc.

Ústav románských studií

Prof. PhDr.

Anna Housková

CSc.

Ústav slavistických a východoevropských studií Doc. PhDr.

Rudolf Chmel

DrSc.

Ústav anglistiky a amerikanistiky

Prof. PhDr.

Martin Procházka CSc.

Ústav germánských studií

Doc. PhDr.

Milan Tvrdík

Jazykové centrum

PhDr.

Libuše Drnková

Mediatéka

PhDr.

Daniela Janáková

Katedra tělesné výchovy

PaedDr.

Martin Hrubý

Ústav bohemistických studií

Prof. PhDr.

Jan Kuklík

Ústav českého národního korpusu

Prof. PhDr.

František Čermák DrSc.

Český egyptologický ústav

Prof. PhDr.

Ladislav Bareš

Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Doc. RNDr.

Vladimír Petkevič CSc.

Psychologický ústav

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel

CSc.
CSc.

CSc.

CSc.
CSc.
CSc.
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Příloha č. 3
Předsednictvo AS FF UK v roce 2007
Předseda senátu: PhDr. Jan Kalivoda
Místopředsedové: PhDr. Milan Lyčka, Anna Čmejrková
Členové: Mgr. Petra Jedličková, Ph.D., Mgr. Samuel Zajíček
Příloha č. 4
Oddělení děkanátu a jejich vedoucí
Akreditační referát – Mgr. et Mgr. Andrej Tóth
Centrum dalšího vzdělávání – Ing. Ilona Kellerová
Ekonomické oddělení – Mgr. Dagmar Vondráčková
Grantový referát – Ing. Filip Malý
Laboratoř výpočetní techniky – Jindřich Douša
Oddělení edice – Mgr. Iva Sokolová
Oddělení vědy – Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Osobní oddělení – Hana Markvartová
Sekretariát děkana – Mgr. Lucie Vavříková
Sekretariát tajemníka – Lucie Stiborová
Správa budov – Vladislav Jiřík
Středisko vědeckých informací – Mgr. Josef Schwarz
Studijní oddělení – JUDr. Jarmila Handzelová
Zahraniční oddělení – Bc. Kateřina Mitasová
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Příloha č. 5
Počty studentů v bakalářském a magisterském studiu k 31. 10. 2007
1. Počet studentů v pregraduálním studiu k 31. 10. 2007 (bez studentů na
krátkodobých studijních pobytech)
Studijní program

Typ studia
Č. prog. Bc.
druh P
B6101

Filozofie

Mgr.
K

P

Nav.
K

P

186

10

N6101
Sociologie

24
65

M6703

75

Sociální politika a práce

8

B6201
B6731

1

1

88

M6731

197

56

N6731
B7105
Historické vědy

53
408 90

M7105

Informační studia a knihovnictví

118
4

N7201
Filologie

58
180

M7311
B7312
N7312

1767

1226

222

33

N7311
Čeština v komunikaci neslyšících

71

483

N7310
Anglistika a amerikanistika

466

6
130

M7310
B7311

22

255

M7201
B7310

907

225 44

N7105
B7201

150

2

N6703
Ekonomické teorie

K

152

M6101
B6703

Celkem

9
66

427
5

72

B7501
Pedagogika

135 221

M7501

116 91

N7501
Humanitní studia
Logika

B6107
B6142

716

32

M6142

20
113

M6701
B7313

170

38
19
45

M7313

85

Učitelství pro střední školy

M7504

93

Psychologie

M7701
B8109

130
93

261 151

412

395 31

599

167

Obecná teorie a dějiny umění a kultury M8109
N8109
CELKEM

328

664

N6701
Překladatelství a tlumočnictví

30

33

M6107

B6701
Politologie

58

6
2222

3301

488

6771

Příloha č. 6
2. Počet absolventů v pregraduálním studiu v kalendářním roce 2007 (bez studentů na
krátkodobých studijních pobytech)
Studijní program

Typ studia
Č. prog. Bc.
druh
B6101
Filozofie

Mgr.

P

K

P

Nav.

Celkem

K P

K

10
17

M6101
N6101

7

B6703
Sociologie

M6703

17

12

N6703

5

73

B6731
Sociální politika a práce

32

M6731

75

26

N6731
B7105
Historické vědy

17
43

5

M7105
N7105
B7201

Informační studia a knihovnictví

20 7
47

M7201

Filologie

34 19
17

M7310

207

182

N7310
B7311
Anglistika a amerikanistika

122

15 7

N7201
B7310

140

59 6

8
7

M7311

23

16

N7311
Čeština v komunikaci neslyšících

B7312

2

N7312
B7501

Pedagogika

1

23

1

50

20

M7501

24 25

N7501
B6107
Humanitní studia
Logika

M6107
B6142

M6701

63

1

M6142
B6701

Politologie

58
4
1
11

10

N6701
Překladatelství a tlumočnictví

B7313

20

M7313

20

Učitelství pro střední školy

M7504

79

79

Psychologie

M7701

39 6

45

74

B8109
Obecná teorie a dějiny umění a kultury

M8109

88

80 8

N8109
CELKEM

160

624

93

Příloha č. 7
Souborná tabulka poskytnutých stipendií
Druh stipendia – účelová

počet žádostí

z toho vyhověno

Mimořádná situace (sociální)

8

1

Studijní pobyty

63

47

Pedagogická a vědecká činnost a

7

7

Studentská pedagogická síla

135

135

Celkem

213

190

práce v laboratořích

Příloha č. 8
Poplatky za studium v roce 2007 – přehled
Počet odeslaných rozhodnutí o vzniku povinnosti

celkem : 2337

v dalším studijním programu

363

v nadstandardní délce studia

1974

Počet žádostí o prominutí

kladně vyřízených

103

v dalším studijním programu

9

v nadstandardní délce studia

94

Počet žádostí o prominutí

snížení částky

151

v dalším studijním programu

1

v nadstandardní délce studia

150

Počet žádostí o prominutí
v dalším studijním programu

zamítnutých

535
25

75

980

v nadstandardní délce studia

510

žádosti celkem :

789

Příloha č. 9
4. a) Počet studentů-doktorandů k 16. 1. 2008 (celkem 1614)
ročník

prezenční

Kombinovaní

1

220

113

2

181

124

3

151

122

4

0

231

5

0

185

6

0

133

7

0

98

8

0

56

4. b) Počet absolventů-doktorandů za rok 2007
studijní program

celkem prezenční kombinovaní

Filozofie

7

1

6

Politologie

4

0

4

Sociologie

7

0

7

Historické vědy

31

3

28

Informační studia a

2

2

knihovnictví
Filologie

37

Pedagogika

5

Psychologie

4

Obecná teorie a dějiny umění a 14

2

35
5

0

4

2

12

8

103

kultury
Celkem

111

76

Příloha č. 10
Obhájené doktorské práce
Vývoj modotemporálních
paradigmat u portugalského
verba finita z diachronního
3.1.2007

románské jazyky

Mgr. Hricsina, Jan

hlediska
Magické a racionální v životě

10.1.2007

etnologie

Mgr. Hrdličková,

pražské romské elity.

Lucie

Milostná magie
Občanské fórum v procesu
tvorby českého stranického

17.1.2007

politologie

PhDr. Bureš, Jan

systému
České politické strany 1945–

17.1.2007

politologie

PhDr. Pehr, Michal 1946
Votivní terakoty z období
střední římské republiky a
jejich ovlivnění uměním

24.1.2007

klasická archeologie

Mgr. Titz, Pavel

Velkého Řecka
V napětí protikladů – recepce

dějiny české literatury
7.2.2007

a teorie literatury

G. K. Chestertona v české
Mgr. Lukavec, Jan

meziválečné kultuře
Panovník na sakrálním obraze
doby protireformace a baroka.
Ikonologická studie k

dějiny výtvarného
7.2.2007

umění

pobělohorskému malířství v
Mgr. Vácha, Štěpán Praze
Česká šlechta na dvoře Jana

28.2.2007

české dějiny

Mgr. Žalud, Zdeněk Lucemburského
Pozůstalostní inventáře raně
novověké šlechty v opavském

28.2.2007

české dějiny

Mgr. Mašitová, Petra a krnovském knížectví jako

77

pramen k dějinám
každodennosti (1650–1740)

28.2.2007

sociologie

PhDr. Holubec,

Teorie světového systému

Stanislav

Immanuela Wallersteina

dějiny výtvarného
14.3.2007
14.3.2007
16.3.2007

Klasicismus v moderním

umění

Mgr. Michalová, Rea umění

dějiny výtvarného

Mgr. et Bc. Klípa,

Kapitoly z deskové malby

umění

Jan

krásného slohu

Mgr. Vítečková,

Vliv rodinných vztahů na

Michaela

vývoj identity jedince

pedagogika

Bytnost člověka v
Heideggerových Příspěvcích
21.3.2007

filozofie

Mgr. Nitsche, Martin k filozofii
Zbojníci a loupežníci ve
střední Evropě 18.–20. století
– realita a tradice v

4.4.2007

historie/obecné dějiny Mgr. Votruba, Adam komparativní analýze
PhDr. Jindřich

4.4.2007

kulturologie

Urban

obecná a srovnávací
4.4.2007

Média, kultura a společnost
Macrobius a jeho vliv na

literatura

Mgr. Jakub

novoplatónskou interpretaci

(komparatistika)

Hlaváček

mýtů
Ženské kláštery Horní Lužice
mezi duchovní a světskou

11.4.2007

české dějiny

Mgr. Jan Zdichynec mocí
Konfliktní linie a ideové
tábory v českém a
slovenském stranickém

18.4.2007

politologie

PhDr. Pavel Hynčica systému po roce 1989

pravěká a středověká
18.4.2007

archeologie

Zázemí raně středověkého
Mgr. Jan Mařík

hradiště v Libici nad Cidlinou

78

Česká operní režie v
25.4.2007

divadelní věda

Mgr. Lenka Šaldová šedesátých letech 20. století

25.4.2007

slovanské literatury

Mgr. Jan Doležal

Dvě století srbského románu
Islamofobie v České
republice? Analýza zdejšího

2.5.2007

etnologie

Mgr. Jiří Vesecký

tisku z období 1996–2005
Syntaktické postavení

2.5.2007

germánské jazyky a

Mgr. Lenka

adjektiva a jeho

literatury

Ledvinková

lexikografické zpracování
Psychologické aspekty

3.5.2007

psychologie práce a

Mgr. Daniela

genderu v pracovním procesu

organizace

Pauknerová

a managementu
Oralita jako zdroj inspirace
pro frankofonní literaturu

9.5.2007

románské literatury

Mgr. Petr Komers

černé Afriky a Antil
Ediční činnost Bohuslava
Tablice (Kapitola z dějin
slovensko-českých

23.5.2007
23.5.2007

slovanské literatury
slovanské literatury

Mgr. Martina

lingvoliterárních a kulturních

Bekešová

vztahů)

Mgr. Martin

Umelec neskorého

Hudymač

modernizmu
Srovnávací analýza diskurzu

30.5.2007

germánské jazyky a

Mgr. Adéla

Badeniho jazykových nařízení

literatury

Syrovátková

z roku 1897
Kapitoly ze starších

30.5.2007

informační věda

Mgr. Miroslava

knihovních dějin Kolína a

Jouzová

Kolínska

Mgr. Renata
31.5.2007

translatologie

Kamenická

Explicitace a styl překladatele

6.6.2007

slovanské literatury

Mgr. Natálie VolkováLiterární strategie přelomu

79

20. a 21. století: varianta B.
Akunina
Osobnost Josefa Karáska
(1868–1916) v souvislosti
české slavistiky a české
6.6.2007

slovanské literatury

Mgr. Marcel Černý literární Vídně
Městská správa a její

pomocné vědy
7.6.2007

historické

představitelé v Rokycanech
Mgr. Hana Hrachová v letech 1573–1699
Městská správa a kanceláře ve

7.6.2007

pomocné vědy

Mgr. Marek

středním Polabí za třicetileté

historické

Ďurčanský

války
Narativní postupy v

11.6.2007

klasická filologie

PhDr. Jiří Šubrt

Jeronýmově Vita Pauli
Československé bezpečnostní
orgány v boji proti maďarské

12.6.2007

české dějiny

PhDr. Michal Lukeš iredentě 1918–1930
S cílem jednotného usměrnění
všech sil. Činnost vlády a
Nejvyšší rady obrany státu v

12.6.2007

české dějiny

PhDr. Karel Straka letech 1932–1938
Emanuel Voska v
československém
zahraničním odboji za první

12.6.2007

české dějiny

PhDr. Dagmar

světové války: zpravodajství a

Hájková

propaganda

dějiny výtvarného
12.6.2007

umění

Barokní architekt Václav
Ing. Petr Macek

Špaček (1689–1751)
Problematika sakrality a

12.6.2007

dějiny výtvarného

Mgr. Johana

sakrálního prostoru ve spisech

umění

Bronková

církevních autorit kolem roku

80

1600
dějiny výtvarného
12.6.2007

umění

Mgr. Jiří Fronek

Johann Hiebel, malíř fresek
Sémantika prostoru ve

12.6.2007

slovanské literatury

Mgr. Aleš Kozár

slovinské meziválečné poezii

dějiny české literatury Mgr. Michal
13.6.2007
13.6.2007
13.6.2007

a teorie literatury

Charypar

Karel Sabina – epilog a tvůrce

dějiny české literatury Mgr. Blanka

HOC EST CORPUS – úvod

a teorie literatury

Činátlová

do literární anatomie

PhDr. Eva

Prediktory kvality života ve

Dragomirecká

vyšším věku

klinická psychologie

Měření osobnostní
psychopatologie s využitím
13.6.2007

klinická psychologie

PhDr. Marek Preiss Cloningerova modelu
Obraz nebeského
shromáždění ve Starém
zákoně a literární paralely

13.6.2007

teorie a dějiny literatur Mgr. Mlada

starověkého Předního

zemí Asie a Afriky

východu

Mikulicová

Chomejního koncepce
dějiny a kultury zemí
14.6.2007

Asie a Afriky

Velájat-E Faqíh v zrcadle
Mgr. Zdeněk Cvrkal šíitské teologie
Ženský prvek v interpretaci

14.6.2007

dějiny a kultury zemí Mgr. Terezie

hebrejských biblických a

Asie a Afriky

pobiblických komentářů

Dubinová

Subverze Skotska: Kulturní
15.6.2007

anglická a americká

Mgr. M. Li Olga

identity v současné skotské

literatura

Roebuck

próze

anglická a americká

Palimpsesty: heterotopie,

15.6.2007

literatura

Mgr. Ladislav Nagy historie a intertextualita

15.6.2007

anglická a americká

Mgr. Kateřina

Poznej sám sebe: napiš o

81

literatura
15.6.2007

anglický jazyk

Kolářová

sobě!

PhDr. Vladislav

Pozice větných a polovětných

Smolka

podmětů
Psychotropní látky jako

18.6.2007

kulturologie

Mgr. Jana Vaňková kulturní fenomén
Město jako domov:
Kulturologický přístup ke

18.6.2007

kulturologie

Mgr. Martin Kuška globálním problémům
Kultura a migrace. Český
vojenský pozorovatel a

18.6.2007

kulturologie

Mgr. Radek Horký

zahraniční mise
Krajina, řeč a otevřenost bytí.
Studie k Heideggerovu

20.6.2007

20.6.2007

filozofie

sociologie

Mgr. Jaroslav

existenciálnímu pojetí

Novotný

prostorovosti

PhDr. Lenka

Dětské čtenářství jako

Václavíková

ukazatel zázemí a vývoje

Helšusová

dítěte i společnosti
Otcovství po rozchodu

20.6.2007

sociologie

Mgr. Radka Dudová rodičovského páru
Antonín Dvořák – Moravské
dvojzpěvy z hlediska hudebně

21.6.2007

hudební věda

Mgr. Jan Kachlík

filologického
Repertoár jednohlasných písní
adventního a vánočního
období v rukopisech Jana

21.6.2007
25.6.2007
26.6.2007

hudební věda

Mgr. Jitka Žižková

Táborského z Klokotské Hory

Mgr. Hana

Balkán mezi Evropou a

historie/obecné dějiny Sobotková

Orientem

germánské jazyky a

Mgr. Veronika

Úvahy k jazyce v díle Huga

literatury

Jičínská

von Hofmannsthala, Fritze

82

Mauthnera, Waltera
Benjamina a Franze Kafky
Pojem románská literatura a
podíl nakladatelů na
formování literárního života
26.6.2007

románské literatury

Mgr. Veronika

ve frankofonním Švýcarsku

Břečková

ve 20. století
Ramón Goméz de la Serna,

26.6.2007
26.6.2007

románské literatury
románské literatury

Mgr. Marcela

spisovatel modernizující

Hejsková

španělský román 20. století

Mgr. Kateřina

Přijetí pozitivismu v Mexiku

Mašková

po roce 1867
Tarahumarové / Rarámuri v
severozápadním Mexiku: od

27.6.2007

etnologie

Mgr. Marek Halbich jeskyní k Ejidu
Mgr. Blanka-

27.6.2007

etnologie

Ženské a mužské role u

Michaela Remešová kmene Iban na Kalimantanu
Čamové: jazyk a kulturní

27.6.2007

etnologie

PhDr. Lucie Hlavatá implikace
Řízení učebních činností žáků

27.6.2007

pedagogika

Mgr. Josef Smejkal

při výuce cizích jazyků
Sociální práce s těhotnými

28.6.2007

sociologie

Mgr. Eva Svobodová drogově závislými ženami
On the land – Původní
obyvatelstvo severu z pohledu

3.7.2007
3.7.2007

etnologie
etnologie

PhDr. Tomáš Boukal ekologické antropologie
PhDr. Livie

Současní Irokézové a jejich

Šavelková

identita
Příbramské voskařství v

3.7.2007

etnologie

Mgr. Lenka

kulturním a historickém

Blažková

kontextu

83

Filozofie jazyka Waltera
28.8.2007

filozofie

Mgr. Martin Ritter

Benjamina
Saúdská Arábie mezi
tradicemi a moderností –

6.9.2007

dějiny a kultury zemí Mgr. Ondřej

domácí politika, salafijská

Asie a Afriky

ideologie a zahraniční vztahy

Beránek

Muslimové v současném
dějiny a kultury zemí
6.9.2007

Asie a Afriky

Španělsku a španělský
Mgr. Jana Břeská

oficiální islám
Aplikace moderních metod

11.9.2007

andragogika

PhDr. Lucie

personálního řízení na českou

Nietzelová

firemní kulturu
Specifické problémy, postoje
a osobnostní rysy u
vybraných skupin
nezaměstnaných absolventů
vysokých škol, usilujících

11.9.2007

andragogika

PhDr. Richard

uplatnit se na agrárním trhu

Vaněk

práce
Výuka a učení se cizím
jazykům jako prostředek

Mgr. Šárka Blažková interkulturního vzdělávání
11.9.2007

andragogika

Sršňová

dospělých
The internal opposition in

17.9.2007

iberoamerikanistika

Mgr. Stanislav

Cuba from the victory of the

Kázecký

Revolution in 1959 until 2006
Nové lexikální jednotky
cizího původu v češtině,

17.9.2007

slovanská filologie

Mgr. Hedvika

ruštině a bulharštině –

Sixtová

srovnání
Kognitivní přístupy v

18.9.2007

sociologie

Mgr. Jiří Vinopal

metodologii výzkumných

84

šetření: Metoda okamžité
validizace
Působení skupinových
18.9.2007

sociologie

Mgr. Jiří Černý

mentalit v ČR po roce 1989
Analýza plánování sociálních

18.9.2007

sociologie

Mgr. Daniela

služeb v Královéhradeckém

Květenská

kraji
Reformní kazatelství v
pozdně středověkých
Čechách. Studie o nejstarších

19.9.2007

české dějiny

Mgr. Pavel Soukup

kázáních Jakoubka ze Stříbra
Pojem synthesis ve spisu De
compositione verborum

21.9.2007

klasická filologie

Mgr. Jiří Pavlík

Dionýsia z Halikarnássu
Platónův druhý příchod.
Nástin filozofie Geórgia

25.9.2007

filozofie

Mgr. Vojtěch Hladký Gemista Pléthóna
Toulky za hranice běžného
žití: Téma nesmrtelnosti v

teorie a dějiny literatur
25.9.2007
26.9.2007
26.9.2007

zemí Asie a Afriky

čínské poezii raného
Mgr. Zorica Kirkova středověku

dějiny české literatury Mgr. Milada

Fenomén smrti v české

a teorie literatury

literatuře 20. století

Záborcová

dějiny české literatury Mgr. Tereza

Julius Zeyer a jeho vztah k

a teorie literatury

francouzské kultuře

Riedlbauchová

Kritický pohled na činnost
nevládních organizací.
Příspěvek k problematice
kulturní změny a
26.9.2007

etnologie

Mgr. Tomáš Kobes

problematice akulturace

85

Proces asimilace Evenků na
území EAO (Centrální Sibiř)
od 30. let 20. století až po
rozpad SSSR a počátky
26.9.2007

etnologie

Mgr. Pavlína

národně obrozeneckých

Kleinová Brzáková

tendencí (do roku 2001)
Pozdně antické paláce
římského a postřímského

27.9.2007

klasická archeologie

Mgr. Jan Kostěnec

světa (3.–8. stol.)
„Extrakce afixů“ –
případková studie k maďarské

27.9.2007

obecná lingvistika

Mgr. Viktor Elšík

romštině

27.9.2007

obecná lingvistika

Mgr. Dana Lüder

Anaforické prvky v latině
René Descartes – lidské dobro

3.10.2007

filozofie

Mgr. Richard Zika

jako onto-theo-logie
Václav (Remedius) Prutký
OFM: Itinerarium Missionum
Apostolicarum (úvodní studie,

latinská medievistika a
12.10.2007 novolatinská studia

edice a překlad s komentářem
Mgr. Josef Förster

části I. dílu)
Analýza rozdílů osobnostní
psychopatologie podle
MCMI-III u mužů léčených
pro závislost na alkoholu a

Mgr. Markéta

jiných nealkoholových

Habermannová

drogách

Mgr. Martina

Karel Kramář – vůdce

24.10.2007 politologie

Lustigová

národa?

7.11.2007

Mgr. Jan Kilián

Mělník za třicetileté války

24.10.2007 klinická psychologie

české dějiny

České ženské hnutí v zápase o
7.11.2007

české dějiny

Mgr. Jana Malínská politické zrovnoprávnění žen.
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Role spolků a politických
stran v letech 1890–1914
Berkeley´s Metaphysics and
9.11.2007

filozofie

19.11.2007 klasická archeologie

Mgr. Marek

Epistemology between

Tomeček

common sense and science

Mgr. Martin Trefný Klasické kmeny v Malé Asii
Suárezova metafyzika. Od
pojmu jsoucna přes
transcendentální jednotu k
druhům transcendentální

21.11.2007 filozofie

Mgr. Daniel Heider jednoty
Zdravá schizofrenie. Vlivy
Brechtova epického divadla a

27.11.2007 divadelní věda

Mgr. Martina

zcizujícího efektu v českém

Musilová

moderním herectví
„Obrácení na víru“ jako

5.12.2007

obecná lingvistika

Mgr. Tamah

komunikační problém: situace

Sherman

prvního kontaktu
Perun. Historie a typologie

6.12.2007

slovanské literatury

Mgr. Michal Téra

slovanského hromovládce
Návrh, vytvoření a využití
francouzsko-českého a česko-

matematická
7.12.2007

lingvistika

10.12.2007 románské jazyky

francouzského paralelního
Mgr. Martin Svášek korpusu
Mgr. Kateřina

Aspekty soluňské varianty

García

judeošpanělštiny
Komunikační přístup ke
zdvořilosti a jeho aplikace na

13.12.2007 český jazyk

Mgr. Daniela Zítková reklamní texty
Současné možnosti integrace

19.12.2007 informační věda

Mgr. Jan Pokorný

informačních zdrojů
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Informační systémy v
21.12.2007 andragogika

Mgr. Jan Žufan

111 doktorandů obhájilo

personálním řízení
3 neobhájili

Příloha č. 11
Přehled realizovaných kurzů Univerzity třetího věku (U3V)
Název kurzu

Počet
posluchačů

Každodennost starých Egypťanů

195

Psychologie pro život aneb Jak nám psychologie pomáhá (1.

215

roč.)
Dějiny českého umění – Kapitoly z dějin umění

232

Česká společnost a Československo 1945–1992

150

Čeština včera, dnes a zítra

96

Keltové a Germáni ve střední Evropě

186

Hospodářské, sociální a kulturní proměny společnosti

75

v českých zemích v 19. a 20. století
Kulturní rozmanitost světa

176

Antičtí bohové a heroové

135

Kulturní tradice východu

168

Antická kultura

130

I učit se je třeba učit aneb vzdělávání jako celoživotní proces

85

Politické myšlení v českých zemích 19. a 20. století

88

Český stát a jeho reprezentace

158

Osobnosti filmové režie

50

Psychologie pro život aneb Jak nám psychologie pomáhá

189

(pokrač. z 2006/2007)
Vybrané kapitoly z dějin hudby

148

Kroniky a kronikáři

65

Divadlo a jeho svět

66

Kapitoly z dějin českého překladu

13

88

Božena Němcová – známé texty v novém čtení

60

Jak si udržet duševní svěžest

65

Příloha č. 12
Přehled realizovaných kurzů Celoživotního vzdělávání (CŽV)
Katedra/Ústav

Název kurzu

Počet
posluchačů

Katedra psychologie Studium pro výchovné poradce
Sociálně psychologický výcvik pro

32
21

penitenciální praxi
Stres a možnosti jeho zvládání

21

Stres a možnosti jeho zvládání (pro Institut

13

vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži
pod Ralskem)
Studium pro výchovné poradce

31

Studium pro výchovné poradce

24

Základy psychoterapie a psychohygieny pro

15

forenzní praxi
Psychologie jako předmět SŠ výuky

14

Výcvik supervizorů pro penitenciální praxi

12

(pro Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR
ve Stráži pod Ralskem)
Výcvik supervizorů pro penitenciální praxi

10

(pro Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR
ve Stráži pod Ralskem)
Studium pro výchovné poradce

27

Personální psychologie v penitenciální praxi

17

(pro Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR
ve Stráži pod Ralskem)
Katedra pedagogiky

Učitelství pro střední školy

53

a katedra
psychologie

89

Katedra archivnictví

Kurz pro pracovníky spis. služeb a

a pomocných věd

podnikových archivů

24

historických
Ústav translatologie

Evropský kurz konferenčního tlumočení

28

Ústav hudební vědy

Seznámení s hudební vědou

13

Katedra andragogiky Andragogika a personální řízení XIII. běh

98

a personálního řízení
Andragogika a personální řízení XIV. běh

65

Spolupráce více

Moderní poznatky z historie a její výuka na

5

kateder

ZŠ I
Moderní poznatky z historie a její výuka na

6

ZŠ II
Studium pro rozšíření pedagogické

83

kvalifikace
Jazykové centrum

Celkem 5 kurzů:
Angličtina

30

Němčina

11

Ruština

27

Příloha č. 13
Obrat publikací FF UK v roce 2007 v Kč:
Druh
Výměna

Statistika

Statistika Karolinum Statistika edice 2007

Karolinum 2007

2006

538 128 (za

728 571

746 002 (vyměněné

produkci

publikace, dary na

Karolinum i

výměnu základním

DeskTopu)

součástem)

Prodej

144 673,50

121 113

380 248,78

Dary

223 792

119 417

651 489,22

Celkem

906 593,50

969 101

1 777 740

Realizace v %

69,13

99,04
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Příloha č. 14
Vývoj mezd a počtu zaměstnanců v roce 2007
Pracovníci dle profesí a věkové struktury – stav k 31. 12. 2007
Věkové
rozpětí

Odb.

Prof. Doc.

asist.

Věd.

Asist. Lekt.

prac.

THP Děl. Celkem

Do 29 let

-

-

14

26

8

32

55

-

135

30–39 let

-

7

89

33

21

36

35

-

221

40–49 let

6

20

60

7

11

11

28

2

145

50–59 let

27

50

61

7

14

10

47

6

222

60–69 let

18

28

18

2

8

6

22

2

104

nad 70 let

5

3

1

-

-

6

8

-

23

Celkem

56

108

243

75

62

101

195

10

850

Průměrné měsíční mzdy (dotace + VZ, GAUK, FRVŠ)
v celých Kč

průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

2007
37 875
30 630

2006
37 023
29 343

2007
49,9
94,1

2006
50,2
97,1

23 102
19 920
17 829

22 288
19 000
16 570

212,1
50,6
46,6

216,3
40,2
37,5

pracovníci

28 270

25 558

64,8

62,0

THP
Dělníci

19 275
9 952

17 038
9 945

158,1
9,3

150,8
10,0

Celkem:

685,5

664,1

Profesoři
Docenti
Odborní
asistenti
Asistenti
Lektoři
Věd.

Průměrné měsíční mzdy zaměstnanců
v celých Kč průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
2007

2006

2007

2006

Z dotace

18 269

17 818

625,0

603,9

ze všech příjmů

25 742

24 490

695,5

671,2
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Příloha č. 15
Souhrnný přehled o projektových úkolech řešených v roce 2007
Agentura / Program

Počet projektů

Celková výše podpory

2007

2006

2007

2006

Aktion

4

3

89 000 Kč

96 000 Kč

ASO Brno

1

-

158 000 Kč

-

Česko-německý fond

-

2

-

120 000 Kč

Evropské strukturální fondy

12

13

1 070 000 Kč

407 000 Kč

Evropská komise

12

7

4 520 000 Kč

1 427 000 Kč

Evropský parlament

1

-

1 149 000 Kč

-

Finská republika

1

-

325 000 Kč

-

Fond rozvoje vysokých škol

6

4

1 159 000 Kč

385 000 Kč

Grantová agentura AV ČR

8

4

1 713 000 Kč

1 023 000 Kč

Grantová agentura ČR

65

58

17 680 000 Kč 25 863 000 Kč

Grantová agentura UK

69

20

10 978 000 Kč

3 890 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR

4

2

1 497 000 Kč

270 000 Kč

MŠMT ČR (mimo běžné

69

29

137 433 000

114 922 000 Kč

budoucnosti

dotace)

Kč

Nadace Český literární fond

1

-

7 000 Kč

-

Nadace Sophia

1

-

10 000 Kč

-

250

142

177 788 000

148 403 000

Kč

Kč

CELKEM

Tab. 1 Celkový přehled o projektové podpoře v letech 2007 a 2006 (údaje
zaokrouhleny)
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Příloha č. 16
Projekty řešené na UK FF v roce 2007
Poskytovatel
Aktion

Hlavní řešitel
Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Název projektu
Krajina bez vlastnosti.
Literatura a střední
Evropa

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Österreichische
KünstlerInnen in der
Emigration

Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

Zeit-Brücken: ArtDeco,
Kubismus und Antike

Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

Kommunikation und
Information im 18.
Jhdt.: das Beispiel der
Habsburgermonarchie

ASO Brno

Doc. Dr. phil. Wolf B. Oerter, CSc. Workshop Egypt and
Austria IV –
Crossroads

Evropská komise

Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Euromasters in
Conference Interpreting

Evropská komise – AGIS

Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Grenzüberschreitende
Kriminalitätsprävention
im Umfeld der
Sexindustrie – Polen,
Tschechische Republik
und Deutschland

93

Evropská komise – DAPHNE Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

To Prevent And
Combat Violence
Against Children,
Young People And
Women And To Protect
Victims And Groups At
Risk

Evropská komise – FP6

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. Luďa Klusáková, CSc. CLIORHES.net

Evropská komise –
SOCRATES

Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

LINEE

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.

Sound to Sense

PhDr. Jana Bischofová

Euro Languages Net

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

EUROPEAN PUZZLE:
From local and national
towards European
Citizenship

Evropská komise –

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

VIDEOSCOP

SOCRATES Lingua
spoluřešitelský
Evropská komise –
SOCRATES spoluřešitelský

Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Interfacing Sciences,
Literature and
Humanities

94

Evropský parlament

Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Euromasters in
Conference Interpreting

Evropský sociální fond

PhDr. Pavla Kodymová

Podpora trvalého řešení
situace nezletilých
žadatelů o azyl

Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

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

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Modulární systém
dalšího vzdělávání
učitelů základních a
středních škol v Praze

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Tiché vzdělávání –
Soubor elearningových
vzdělávacích kurzů
(nejen) pro neslyšící
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Sociální práce se
znevýhodněnými
cizinci

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Sociální marketing

Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Vysokoškolská
pedagogika

Mgr. Blanka Vorlíčková

Pražská síť
elektronického
vzdělávání

PhDr. Zuzana Sládková

Tvořivý dialog

95

Mgr. Vít Šisler

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

PhDr. Daniela Vodáčková

Nadstavbové studium
pro Katedru sociální
práce FF UK

PhDr. Daniela Vodáčková

Rozšířená telefonická
asistence na tísňové
lince

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

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

FRVŠ

Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Elektronická virtuální
databáze
digitalizovaných
projevů a textů pro
nácvik konsekutivního
a simultánního
tlumočení a rozvoj
tlumočnických
dovedností a návyků

96

Mgr. Šárka Grauová

Texty ke studiu
brazilské literatury

Mgr. Jiří Holba, Ph.D.

Aplikace
buddhologického
modulu v programu
religionistiky

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Formování kompetence
k řešení pedagogickopsychologických
problémů

Mgr. Albert Kubišta

Připojení knihoven FF
UK k Centrálnímu
knihovněinformačnímu systému
Univerzity Karlovy v
Praze

Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Inovace studijního
předmětu Úvod do
studia latiny

GA AV

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Interakce člověkpočítač v humanitních
vědách

PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.

Antropologie
příbuzenství:
příbuzenství,
manželství a rodina v
kulturně antropologické
perspektivě

GA AV juniorský

Mgr. Martin Hříbek

Aktéři, předměty,
prostor a významy v
rituálech denní oběti v
Bengálsku

97

Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Tvoření deverbativních
jmen v latině

GA AV juniorský

Mgr. Ivo Štefan

spoluřešitelský

Počátky kostelních
pohřebišť ve
venkovském prostředí
Českých zemí

GA AV publikační

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Pistiros III,
Excavations and
Studies

Doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.

Kodex Speciálník –
kritická edice, svazek 1

GA AV spoluřešitelský

PhDr. Ilona Gillernová

Psychologická
charakteristika
nastupující dospělosti

GA ČR

Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Korespondence Boženy
Němcové

Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Výzkum egyptské
Západní pouště

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Vzdělanost ve
středověkých Čechách
do založení pražské
univerzity

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

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

Jakub Čapek, Ph.D.

Poznání a jednání v
antické moderní
filozofii

98

Prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. Jména v mezikulturní
komunikaci (problém
komunikační
spolehlivosti)
Mgr. Tomáš Duběda, Ph.D.

Český přízvuk ve
slovní a větné
perspektivě

PhDr. David Eben, Ph.D.

Antifony officia doby
adventní

Mgr. Alena Fidlerová

Příprava a vydání
Repertoria rukopisů 17.
a 18. století z
muzejních sbírek v
Čechách II

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Corpus Hippocraticum
a jeho význam pro
dnešní vědy o člověku

PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Model rozvoje
osobnostních a
sociálních kompetencí
studentů středních škol
a jeho ověření

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

Heřman Jakub Černín a
jeho cesta po
evropských zemích
1678–1682

Doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.

Srovnávací výzkum
keltských kultur ve
středověku a novověku

99

Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Bohemika ve
španělských a
mexických historických
fondech

PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

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

Doc. Ing. PhDr. Milan Znoj, CSc.

Nedemokratické
režimy a jejich
transformace v
lusofonních a
hispánských zemích

Prof. PhDr. Zdena Palková, DrSc.

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

PhDr. Jan Pargač, CSc.

Světské a náboženské
proudy v emancipaci
národů Střední Asie a
Kazachstánu od konce
19. století a jejich vztah
k Evropě

Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

Regionální edice jako
základ sledování
obecného vývoje písma
II

100

Prof. PhDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Inferencialistické
základy logiky a
sémantiky
Doc. PhDr. Stanislava Přádná

Miloš Forman –
monografie

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

Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

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

PhDr. Josef Herman, CSc.

České operní divadlo v
letech 1990–2005

Doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík,

Povrch, maska,

M.A.

ambivalence.
Manýrismus, baroko a
česká avantgarda 30. let

Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Mluvnice španělštiny
Prof. PhDr. Vlastmil Zuska, CSc.

Estetická dimenze
vizualizace kultury

Doc. Mgr. Dalibor Antalík, Dr.

Norma a její překročení
v archaickém myšlení

Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.

Božstva tibetských
náboženství v
religionistickém
přístupu

101

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

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

Prof. PhDr. Jan Bouzek, CSc.

Modely akulturace na
Balkáně a střední
Evropa: příklad Pistiros
– paralely a odlišnosti

Mgr. Viktor Elšík

Přejímání a difúze
gramatických struktur:
česká a slovenská
romština v kontaktu

Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

Holokaust v české a
slovenské literatuře

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Idea rovných
příležitostí a kvalita
vzdělání v českém a
světovém kontextu

Doc. PhDr. Marta Ottlová

August Wilhelm
Ambros, Pražská
hudební publicistika
1841–1871. Historickokritická edice

Dita Rukriglová, Ph.D.

Filozofické a
náboženské myšlení
judaismu

102

Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Interkulturní českofrancouzsko-kanadská
studie analyzující
interakci rodič-dítěučitel se zaměřením na
školní přípravu

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Komparativní analýza
trendů a možností
rozvoje dalšího
vzdělávání dospělých v
kontextu evropské
integrace

Doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík,

Fenomenologie v

M.A.

literatuře, výtvarném
umění a psychologii

PhDr. Klára Woitschová

Ortelní manuály a
knihy protokolů
apelačního soudu v
Praze z let 1548–1783:
Analýza a kritická
edice

Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Židovská šlechta v
českých zemích

GA ČR doktorský

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Doktorandská škola
archeologie II.

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Postavení literárního
překladu v české
společnosti po roce
1945
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Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová,

Prameny k dějinám

CSc.

hudby v českých
zemích: evidence,
studium a kritické
vydávání

PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

Logické základy
sémantiky a
reprezentace znalosti

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Doktorandská škola
archeologie

GA ČR post-doc

Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

Jazyk a diskurz

Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Cento – proměny
intertextuálního žánru a
básnické techniky v
pozdněantické
literatuře

Mgr. Jakub Jinek

Založení politična v
klasické politické
filozofii

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

Etické aspekty
sebepoznání v
Platónově filozofii

PhDr. Michal Pullman, Ph.D.

Zdokonalení,
intenzifikace,
urychlení, přestavba.
Hospodářské debaty v
Sovětském svazu a
Československu 80. let
20. stol.

Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

Alegorický výklad v
pozdním
novoplatonismu
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Mgr. Jana Mynářová, Ph.D.

Amarna jako
křižovatka starověkého
světa

Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Slovotvorba ve staré a
současné italštině

PhDr. Eva Bidlová-Šírová, Ph.D.

Sociální dovednosti
učitele a možnosti
jejich rozvíjení

PhDr. Simona Hoskovcová-

Možnosti působení

Horáková, Ph.D.

mateřské školy na
vnímanou osobní
účinnost předškolních
dětí

PhDr. Lenka Mráčková, Ph.D.

Kodex Strahov a
hudební kultura
českých zemí za vlády
Jiřího z Poděbrad v
kontextu vývoje
evropské hudby 15.
století

Mgr. Anna Pravdová, Ph.D.

Čeští umělci ve Francii
za druhé světové války

GA ČR spoluřešitelský

Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.

Obraz a text
v buddhismu: tibetská a
mongolská ikonografie

Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Nadnárodní dimenze
české národní literatury

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová,

Nové souborné vydání

CSc.

děl Antonína Dvořáka.
Ediční příprava prvních
svazků
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Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

Československá
historická ročenka

Prof. PhDr. Milan Slavický

Příprava a realizace
Souborného kritického
vydání děl Bohuslava
Martinů

PhDr. Jan Županič, Ph.D.

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

GA UK

Mgr. Šárka Alföldy

Mezikulturní adaptace.
Psychologická
problematika českých
pracovníků v zahraničí

Mgr. Jan Baťa

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

Mgr. Martin Bedřich

Vizualizace jako klíč k
barokní poetice

Petra Belaňová

Šperk v kušánské
Střední Asii

Mgr. Moe Binarová

Proměny exotismu ve
francouzské a české
literatuře od 18. do 20.
století

Mgr. Kryštof Boháček

Ontologické základy
rétoriky

Mgr. Pavel Čech

Slovník eblajštiny

Mgr. Kateřina Čížková

Soudní rozhodnutí v
překladové komunikaci

Bc. Vladislava Čumplová-

Psychologie modlitby

Bartáková
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Mgr. Eva Daříčková

Argentinská armáda
jako ekonomický faktor

Eliška Děcká

Ženské hrdinky v
animovaném filmu

Petr Duda

Rozšíření databáze
indických názvů rostlin

PhDr. Sabina Dvořáková

Orientalika v českých
sbírkách

Mgr. Marie Frolíková

Moderní senzibilita a
existenciální
problematika
(Literárně-filozofická
interpretace
prozaického díla
Wolfganga Koeppena)

Bc. Libor Grmela

Výrobní aktivity na
sídlištích starší doby
římské v Čechách

Mgr. Ladislav Holík

Srovnávací studium
areálů zaniklých
středověkých vesnic na
základě fosfátových
analýz a jejich
interpretační možnosti.

Bc. Tomáš Chmela

Vybrané problémy
archeologického
kontaktního studia
doby bronzové:
aplikace
přírodovědných metod

Mgr. Alexandr Jeništa

Babí Jar a jeho reflexe
v umění
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Mgr. Pavla Jirková

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

Mgr. Tomáš Klír

Středověký sídelní
vývoj a jeho formy v
zemědělsky okrajových
oblastech. Modelový
příklad Benešovské
pahorkatiny

PhDr. Petra Kohoutková

Arménská genocida
jako
mezinárodněpolitické
téma...

Jan Koláček

Sedlčanské hudební
památky 15.–16. století

Anna Kolářová

Ženské strategie
zvládání hněvu

Mgr. Monika Koldová

Produkce Jezuitské
tiskárny v Praze (1635–
1773)

Mgr. Ladislav Koreň

Pravda, význam a
základy sémantické
teorie

Mgr. Jan Kostěnec

Hagia Sofia v
Istanbulu:
stavebněhistorický
průzkum vedlejších
budov a přístaveb…
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Mgr. Soňa Krásná

Doklady primárního
opracování kůže na
vybraných souborech
archeologického
materiálu

Mgr. Martin Krummholz

Původní návrhy
výzdoby pražského
Clam-Gallasova paláce
od Johanna Bernharda
Fischera z Erlachu

Mgr. Filip Laval

Sídla nižší šlechty ve
středověkých Čechách

Bc. David Lužický

Mince tzv. vojenských
císařů (v numizmatické
sbírce Univerzity
Karlovy)

Mgr. Jakub Machek

„Pražský Ilustrovaný
Kurýr“. Masový tisk
jako obraz světa
obyčejných lidí

Liza Machoninová

Výzkum středověkých
iluminovaných
rukopisů nečeského
původu v našich
sbírkách – Pontifikál
Renauda de Bar

PhDr. Martina Maříková

Společná pokladna
pražské metropolitní
kapituly v době
předhusitské
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Mgr. Vladimír Mikeš

Stoická teorie svobody
podmíněného jednání v
kontextu dobových
etických teorií

Linda Mikulenková

Rukopis IV.H.10 NK
ČR – jeho původ a jeho
vliv na české prostředí

Mgr. Richard Müller

Slovník novější
literárněteoretické
terminologie

Mgr. Eva Nachmeilnerová

Tvorba Jana Nováka v
období jeho německé
emigrace (1977–1984)

Mgr. Lubomír Novák

Elektronická lexikální
databáze jaghnóbštiny

Mgr. Lenka Panušková

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

Mgr. Lucie Pargačová

Salomon Maimon mezi
Kantem a ranou
romantikou. Židovská
estetika na prahu
moderny
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Mgr. Radoslav Passia

Dějiny literárněvědné
slovakistiky na
Univerzitě Karlově v
Praze

Klára Petříková

České vydání „Ancrene
Wisse“ (Řádu pro
poustevnice)

Mgr. Vlastimil Rataj

Indiánské jazyky v
Mezoamerice a Peru

Mgr. Martin Ritter

Filozofie dějin Waltera
Benjamina v kontextu
jeho filozofie jazyka

PhDr. Martin Saic

Kognitivní komplexita
jako ukazatel zralosti
osobnosti

Mgr. Anna Sochová

Křesťanská tradice
Jižního Kavkazu v
literatuře středověku

Jaroslav Svátek

Cestopis Guilleberta de
Lannoye jako
historický pramen

Mgr. Miroslav Šedivý

Metternich a Východní
otázka (1829–1841)

Mgr. Martin Šefránek

Evaluace výsledků
léčby v terapeutické
komunitě pro drogově
závislé

PhDr. Richard Šípek

Javorská zámecká
knihovna Otty ml. z
Nostic
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Ondřej Tichý

Nástroj pro strojovou
analýzu tvarosloví staré
angličtiny

Mgr. Kateřina Tučková

Skupina Radar

PhDr. Miluše Tůmová

Výzkum a
dokumentace
kulturního dědictví na
palestinských územích

Bc. Lenka Uličná

Mezi izolací a
integrací. Dialog
myšlenkových proudů
středověkého judaismu

Veronika Vackeová

Výzkum a řízení rizik
ve společnosti. Jejich
prevence, plánování a
omezení

Mgr. Vítek Vaníček

Teritorium a
deteritorializace v Duze
přitažlivosti Thomase
Pynchona: prostor v
postmoderním románu

Martina Vaníková

Saturnský verš

Mgr. Jiří Vávra

Proces akulturace u
evangelických Čechů
na jižní Ukrajině

Mgr. Lucie Vlčková

Krajinomalba na
výstavách Krasoumné
jednoty 1840–1890 a
její dobová kritická
reflexe
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Bc. Petr Vrba

Dógen a Šinran: dva
protikladné způsoby
(upája) dosažení
buddhovství?

Mgr. Patrik Weiss

Psychologická
optimalizace procesu
učení funkčností
softwarových aplikací

PhDr. Helena Diesing

Kája Saudek v kontextu
české kultury 60.–90.let

PhDr. Radek Soběhart

Analýza východní
politiky Willy Brandta
vůči východnímu
Německu

Mgr. Jan Bičovský

Vademekum
indoevropskými jazyky

Pavel Onderka

Venisanchova hrobka a
její interpretace

Mgr. Mlada Holá

Význam Slezska ve
správní a územní
politice českých králů

Mgr. Mohamed Khaled

Scény královských
zádušních domén Staré
říše

Mgr. Katarína Kytnarová

Pozdně římský a
byzantský vliv na raně
islámské umění

Jan Musil

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

PhDr. Jan Županič, Ph.D.

České měšťanské a
novošlechtické elity
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KONTAKT

Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Mezi středozemím a
Střední Evropou

Prof. PhDr. Eduard Kubů, Ph.D.

Politické, hospodářské
a kulturní vzorce…

MK ČR

Mgr. Blanka Vorlíčková

Informační systémy
zpřístupňující knihovní
celky osobnostní
kultury jako součást
národního kulturního
dědictví

Dr. des. Albert Kubišta

Záchrana a zpřístupnění
„Pekařova fondu“

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Saving the Monuments
of Nubia
PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Digitální systém
výukových textů pro
informační a
knihovnické vzdělávání

MŠMT 1 NO4 spoluřešitelský PhDr. Ivan Klimeš

Internetové informační
zdroje pro oblast
výzkumu v oboru filmu

MŠMT ČR

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

X. konference Společné
česko-německé
pracovní skupiny pro
učebnice dějepisu

PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Výzkum mapující
výskyt romštiny
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PhDr. Jan Kalivoda

Elektronická databáze
ke studiu a výzkumu
řeckých a latinských
autorů starověku,
středověku a raného
novověku
Czech Literature In and

MŠMT ČR Rozvojový projekt Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Out
Centrum
středoevropského

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

vzdělávání
Hostování
akademických

Bc. Kateřina Mitasová

pracovníků

Bc. Kateřina Mitasová

Cotutelle
Vysílání studentů na
základě mezinárodních

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

smluv
Vysílání studentů v
rámci přímé spolupráce

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

a formou „free movers“

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Free movers
Rozvoj struktury
bakalářského studijního

PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

programu „romistika“
Rozvoj bakalářského
studijního oboru
Japonská studia a
příprava programu
navazujícího mgr.

Mgr. David Labus, Ph.D.

studia
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Rozvoj struktury a
zvyšování kvality mgr.
navazujícího studijního
programu Informační
studia a knihovnictví –
Mgr. Petra Jedličková

studijního oboru Studia
nových médií
Semitistika na

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Univerzitě Karlově II.
Příprava bakalářského
stupně oboru

Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.

tibetanistika
Vypracování koncepce
bakalářského studia
oboru Novořečtina
(programu Filologie) a
příprava materiálů k

PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

akreditaci
Didaktické zajištění
kombinované formy
navazujícího
magisterského studia
oboru andragogika a

Doc. Dr. Milan Beneš

personální řízení
Příprava akreditace
navazujícího
magisterského
studijního programu

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

Středoevropská studia
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Příprava akreditace
navazujícího
magisterského
studijního programu
Jihovýchodoevropská
Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

studia
Příprava akreditace
navazujícího
magisterského
studijního programu
Východoevropská

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

studia
Zabezpečení
podpůrných
informačních zdrojů a
příprava učebních textů
studijní specializace

PhDr. Marek Příhoda

„kroatistika“ a
„serbistika“
Navazující magisterský
program v oboru český
jazyk s literaturou jako

Doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

volitelným rozšířením
Český historický ústav

Prof. PhDr. Zdena Hledíková, CSc. v Římě
Strukturace programu
filmových studií na
větev historiografickou
a větev vizuální teorie
včetně přípravy
PhDr. Ivan Klimeš

„páteřních kurzů“
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Příprava akreditace
navazujícího
magisterského
programu
Středoevropská
Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

komparativní studia
Inovace studijního
programu Srovnávací
jazykověda

Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.

(indoevropeistika)
Strukturace a
elektronizace studijního

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. programu logika
PhDr. Svietoslav Kostić, CSc.

Indická filologie
Rozvoj struktury
bakalářského studijního

PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. programu mongolistika
Předpoklady studijního
programu archeologie
Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

pravěku a středověku
Příprava akreditace
bakalářského studijního
programu Mezikulturní
komunikace: čeština
jako cizí jazyk –
angličtina,
francouzština, němčina,

PhDr. Zuzana Jettmarová, MSc.

ruština, španělština
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Změna společného
základu oborů na UK
FF a vytvoření souboru
celofakultních
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

přednášek
Podpora prostupnosti
studia s ostatními
fakultami UK, příprava
pilotních programů,
rozpracování modelu
na různých úrovních
studia (Bc., Mgr.,

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Ph.D.)
Vybudování

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

akreditačního referátu
Literatura jako výchova

PhDr. Václav Vaněk, CSc.

k rozumění
Příprava vzdělávacích
programů dalšího
vzdělávání
pedagogických
pracovníků se
zacílením na humanitní
studia
středoevropského,
jihovýchodoevropského
a východoevropského
geografického a

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

geopolitického prostoru
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Vypracování koncepce
navazujícího
magisterského
učitelského studia
oboru latina a příprava
Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.

materiálu k akreditaci
Čeština jako jazyk

Doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

cizí/druhý
Podpora dalšího
vzdělávání
akademických a
administrativních

Ing. Michal Marcolla

pracovníků na UK FF
Příprava
certifikovaných kurzů v
rámci projektu CŽV v
oboru středoevropská,
jihovýchodoevropská a
východoevropská

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

studia
Český stát a jeho
reprezentace ve 13. až
20. století

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

(přednáškový kurz)
Archivace a
zpřístupnění digitálních
verzí kvalifikačních

Mgr. Petra Myšková

prací na UK
Internetová bibliografie

Mgr. Hanuš Nykl

k prohloubení studia
moderní rusistiky
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Retrokatalogizace
knihovního fondu a
webová bibliografie ke
studiu slovenské
literatury a kultury 20.
Mgr. Jana Pátková, Ph.D.

století

Dr. des. Albert Kubišta

Periodical Index Online

PhDr. Zuzana Jettmarová, MSc.

Tinlib
Egyptologické kurzy na

Jiří Janák, ThD.

FF
Multimediální kurzy na
podporu jazykové
přípravy studujících v
doktorských a
magisterských

PhDr. Libuše Drnková

programech
Multimediální
vzdělávací pomůcky v
rámci výuky dějin
umění na FF, tvorba a

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

využití
Příprava Centra
informačně
poradenských služeb a

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

vzdělávání na FF UK
Vyrovnání studijních
příležitostí
handicapovaných

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

studentů na FF UK
Vzdělanost: cesta k

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. integraci neslyšících
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Elektronická knihovna
– teorie literatury a
dějiny české literatury
na www v úpravě pro
zrakově handicapované
Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

studenty
Výuka angličtiny pro
neslyšící na UK FF,
podpora cizojazyčného
studia nevidomých
univerzitních studentů,
podpora cizojazyčné
výuky na speciálních
českých školách pro
handicapované
studenty a rozvíjení
spolupráce s podobně
zaměřenými pracovišti

PhDr. Daniela Janáková, CSc.

v zahraničí
Speciální letní
výběrová praxe z
anglického jazyka pro
neslyšící a
nedoslýchavé studenty
angličtiny Univerzity
Karlovy v Praze a
Janáčkovy akademie
múzických umění v

MŠMT ČR Socrates

PhDr. Daniela Janáková, CSc.

Brně

PhDr. Jana Bischofová

Euro Languages Net
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MŠMT ČR Výzkumný záměr Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, DrSc.

České země uprostřed
Evropy v minulosti a
dnes

Prof. PhDr. František Čermák,

Český národní korpus a

DrSc.

korpusy dalších jazyků

Prof. 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

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Výzkum civilizace
starého Egypta
MŠMT LC spoluřešitelský Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc.

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

Doc. Ing. PhDr. Milan Znoj, CSc.

Centrum globálních
studií
Grant na vydávání

Nadace Český literární fond Doc. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.

periodika Estetika
13. Celostátní
studentská vědecká
konference HISTORIE

Nadace Sophia

PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

2007
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Visegrad Fund

Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.

Estetika: The Central
European Journal Of
Aesthetics

Příloha č. 17
Projekty podpořené v rámci vnitrofakultního výběrového řízení z prostředků
specifického výzkumu
Tomáš Bursík

Podoby represe v Československu v
období totalitních režimů

PhDr. Zdeněk Doskočil

Pokus o společenskou reformu 1968–1969
v dobové české a slovenské publicistice –
zpracování a vydání výboru textů

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

„Ti před Hérodotem“; překlad a komentář
vybraných zlomků řeckých mythografů a
historiografů 6. a 5. stol. př. Kr., doplněný
úvodní studií o vzniku řecké historiografie

PhDr. Mariana Housková

Próza Elizabeth Bishopové –
komentovaný výbor z díla

Mgr. Tomáš Chvátal

Estetika středověkého zvonařství v
Čechách a ve střední Evropě (probádání a
vědecké zhodnocení problematiky)

Mgr. Ján Ičo

Nové pojetí dějin vietnamské literatury
(stav bádání ve Vietnamu po roce 1986)

Mgr. Jaroslav Ira

Město, text a identita v 19./20. století:
teoretické a metodologické problémy

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Bc. Ondřej Krása

Středověké osídlení Chebska
Skepticismus jako životní postoj –
filozofie Sexta Empeirika

Mgr. Petr Lupač

Efekty internetu: výzkum digital divide a
proměny sociability v ČR
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Jan Luprich

Výzkum samosprávy německé
národnostní menšiny v Maďarsku po roce
1990

Tomáš W. Pavlíček

Politická a reprezentativní instituce?
Sociální a politická identita českých členů
Panské sněmovny Říšské rady (1879–
1918)

Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Náboženský a etnický vývoj na území
bývalého jugoslávského státu ve 20.
století

Mgr. Zuzana Podaná

Zpracování národní zprávy z české části
mezinárodního výzkumu delikvence
mládeže „International Self-Reported
Deliquency Study 2“

PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Vzájemná korespondence Josefa Jirečka a
Václava Vladivoje Tomka z let 1858–
1862

PhDr. Iva Poláčková-Šolcová
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt

Výskyt a regulace emocí
Malířství severozápadních Čech v době
pohusitské

Mgr. Vítek Schmarc

Příprava a zpracování publikačních
základů pro soustavný výzkum českého
socialistického realismu

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Pozdněantická Baktrie ve světle dokladů
materiální kultury

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Funkce mrtvých v mohylách ve
staroseverské literatuře

Miroslav Šepták

Rakouská a československá zahraniční
politika očima německého Zahraničního
úřadu v letech 1931–1932

Mgr. Jan Záhořík

Diplomacie a ideologie v pozadí italského
kolonialismu
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Mgr. Jan Petružela

Publikace textů z pozůstalosti Alfréda
Radoka

PhDr. Filip Nerad

Spojenectví, nebo oportunismus? Analýza
německo-irské vojenské spolupráce v
průběhu první světové války a jejího
vnímání Velkou Británií

Mgr. Vít Zdrálek

Hudebně populární kultura a formování
identit černého obyvatelstva v postapartheidní Jižní Africe s přihlédnutím k
roli hnutí tzv. afrických původních církví

Mgr. Pavel Černovský

Objevy nového: Technicita jako
mechanismus změny paradigmatu

Mgr. Tomáš Bouška

Perzekuce politických vězňů – orální
historie jáchymovských muklů

Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Slavistika v moderním světě (Konference
mladých slavistů)

Mgr. Ondřej Pokorný

První „české stopy“ v oblasti
jihovýchodní Asie v 17. a 18. století –
jezuitská bohemika etno-botanické
povahy

Ondřej Zátka

Před potopou. Vybrané kapitoly z
americké literární kritiky 1930–1970

Jan Pišna

Předmluvy v české humanistické literatuře
jako vznikající literární žánr

Šárka Hastrmanová

Socioprostorová diferenciace
společenských tříd – případová studie hl.
města Prahy

Mgr. Jindřiška Bláhová

Československo a Hollywood –
zahraniční politika Hollywoodu a
amerického Státního departmentu vůči
Československu v letech 1945–1969
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Mgr. Kateřina Volná

Výzkum mechanismů činnosti fakultní
organizace Komunistické strany
Československa na Filozofické fakultě
Karlovy univerzity v období 1969–1989

PhDr. Hana Krykorková, CSc.

Učící se subjekt na prahu 21. století

Příloha č. 18
Středisko vědeckých informací – evidence publikační činnosti za rok 2006
Monografie

1081

Články

800

Disertace

11

Datové soubory a programy

3

Audio, video

9

Výzkumné zprávy

4

Záznamů celkem

1908

Počet údajů do databáze RIV za rok 2006
RIV 2006

1166

RIV dodatky

158

RIV celkem

1324

Příloha č. 19
Souhrn základních statistických údajů – Knihovna FF UK
2007
Počet knihoven
celkem

46

místa ve studovnách

332

Pracovníci SVI a knihoven
celkem osob

52

přepočtený počet

35,7
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Knihovní fond
celkem

1064873

přírůstek knihovních fondů

13155

úbytek knihovních fondů

1364

počet knihovních jednotek
81708

ve volném výběru
Prostředky na nákup
literatury
z rozpočtu

1876198

mimo rozpočet

5734478

celkem vyčerpáno

7529307

Ochrana knihovních fondů
náklady v Kč

205001

Uživatelé knihoven
celkem

13398

Služby
výpůjčky

58078

MVS a MMVS

577

bibliografie a rešerše

68

vzdělávací akce

69

odborné

porady

dokumentací

s
13

Zpracování v online
katalogu
celkem počet záznamů

148470

z toho za rok 2007

25132
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Příloha č. 20
Počty studentů cizí státní příslušnosti
Na FF UK studovalo v akademickém roce 2007/2008 celkem 451 cizích státních
příslušníků (rozdíl oproti tabulce je dán studiem ve více studijních programech)
kód země země

Počet

024

Angola

1

051

Arménie

1

112

Bělorusko

12

070

Bosna a Hercegovina

2

100

Bulharsko

9

156

Čína

3

246

Finsko

1

250

Francie

1

152

Chile

1

191

Chorvatsko

3

380

Itálie

4

392

Japonsko

4

124

Kanada

2

398

Kazachstán

5

417

Kirgizie

2

408

Korejská lidově dem. rep.

1

410

Korejská republika

1

348

Maďarsko

4

504

Maroko

1

498

Moldávie

4

496

Mongolsko

3

276

Německo

8

616

Polsko

12

040

Rakousko

1

642

Rumunsko

2

129

643

Ruská federace

40

703

Slovenská republika

276

688

Srbsko

4

760

Sýrie

1

724

Španělsko

1

752

Švédsko

1

756

Švýcarsko

1

792

Turecko

1

795

Turkmenistán

1

804

Ukrajina

27

840

USA

1

860

Uzbekistán

1

704

Vietnam

5

Celkem studentů 448

448

Příloha č. 21
Seznam bilaterálních smluv uzavřených na rok 2007
(Erasmus kód, obor a název univerzity)
A GRAZ 01

Světové dějiny

Karl-Franzens-Universität Graz

A GRAZ 01

Germanistika

Karl-Franzens-Universität Graz

A WIEN 01

Sinologie

Universität Wien

A WIEN 01

Světové dějiny

Universität Wien

A WIEN 01

České dějiny

Universität Wien

A WIEN 01

Translatologie

Universität Wien

B ANTWERP 01

Filozofie

Universiteit Antwerpen

B ANTWERP 01

Světové dějiny

Universiteit Antwerpen

B BRUXEL 04

Francouzština

Université Libre de Bruxelles

B BRUXEL 04

Sociologie

Université Libre de Bruxelles

B BRUXEL 04

Knihovnictví a informační studia Université Libre de Bruxelles
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B BRUSEL 46

Holandština

Erasmushogeschool Brussel

B BRUSEL 46

Translatologie

Erasmushogeschool Brussel

B GENT 01

Holandština

Universiteit Gent

B GENT 01

Světové dějiny

Universiteit Gent

B GENT 01

Slavistika

Universiteit Gent

B GENT 26

Bohemistika

Hogeschool Gent

B LEUVEN 01

Etnologie

Katholieke Universiteit Leuven

B LEUVEN 01

Filozofie

Katholieke Universiteit Leuven

B LEUVEN 01

Anglistika

Katholieke Universiteit Leuven

B LIEGE 01

Francouzština

Université de Liege

B LIEGE 01

Holandština

Université de Liege

B MONS 03

Translatologie

Universite de Mons-Hainaut

BG PLOVDIV 04

Slavistika

Plovdiv University „Paissii Hillendarski“

BG SHUMEN 01

Slavistika

University of Shumen

BG SOFIA 06

Slavistika

Sofia University

BG SOFIA 06

Světové dějiny

Sofia University

D BERLIN 01

Filmová věda

Freie Universität Berlin

D BERLIN 01

Hudební věda

Freie Universität Berlin

D BERLIN 01

Dějiny umění

Freie Universität Berlin

D BERLIN 01

Egyptologie

Freie Universität Berlin

D BERLIN 01

Germanistika

Freie Universität Berlin

D BERLIN 01

Světové dějiny

Freie Universität Berlin

D BERLIN 13

Český jazyk

Humboldt-Universität zu Berlin

D BERLIN 13

Germanistika

Humboldt-Universität zu Berlin

D BREMEN 01

Politologie

University of Bremen

D BOCHUM 01

Germanistika

Ruhr Universität Bochum

D BOCHUM 01

Sinologie

Ruhr Universität Bochum

D EMDEN 01

Sociologie

Fachhochschule Oldenburg

D ERFURT 05

Slavistika

Universität Erfurt

D FRANKFU 01

Divadelní věda

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a

D FRANKFU 08

Světové dějiny

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
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D FREIBURG 01

Filozofie

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

D GOTTING 01

Česká literatura

Universität Göttingen

D HANNOVE 01

Politologie

Universität Hannover

D HEIDELB 01

Germanistika

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

D HEIDELB 01

Psychologie

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

D HEIDELB 01

Slavistika

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

D CHEMNITZ 01 Svštové dějiny

Technische Universität Chemnitz

D KOBLENZ 02

Politologie

Universität Koblenz-Landau

D KOBLENZ 02

Světové dějiny

Universität Koblenz-Landau

D KOLN 01

Germanistika

Universität zu Köln

D KONSTAN 01

Světové dějiny

Universität Konstanz

D KONSTAN 01

Germanistika

Universität Konstanz

D KONSTAN 01

Česká literatura

Universität Konstanz

D LEIPZIG 01

Slavistika

Universität Leipzig

D LEIPZIG 01

Hudební věda

Universität Leipzig

D LEIPZIG 01

Dějiny umění

Universität Leipzig

D LEIPZIG 01

Hospodářské dějiny

Universität Leipzig

D LEIPZIG 01

Germanistika

Universität Leipzig

D LEIPZIG 01

Česká literatura

Universität Leipzig

D LEIPZIG 01

Český jazyk

Universität Leipzig

D MAINZ 01

Translatologie

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

D MAGDEBU 01

Sociologie

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

D MUNCHEN 01

Hudební věda

Ludwig-Maximilians-Universität München

D MUNSTER 01

Andragogika

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

D MUNSTER 01

Filozofie

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

D PASSAU 01

Germanistika

Universität Passau

D REGENSB 01

Hudební věda

Universität Regensburg

D REGENSB 01

Český jazyk

Universität Regensburg

D REGENSB 01

Psychologie

Universität Regensburg

D TRIER 01

Sociologie

Universität Trier

D TUBINGE 01

Slavistika

Eberhard Karls University of Tübingen
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D ZITTAU 01

Translatologie

Hochschule Zittau

DK ARHUS 01

Skandinavistika

Aarhus Universitet

DK KOPENHA 01 Skandinavistika

Kobenhavns Universitet Amager

DK KOPENHA 01 Filozofie

Kobenhavns Universitet Amager

DK KOPENHA 10 Knihovnictví a informační studia Danmarks Biblioteksskole
E ALCAL 01

Španělština

Universidad de Alcalá

E BARCELO 01

Španělština – didaktika

Universitat de Barcelona

E BARCELO 02

Translatologie

Universitat Autonoma de Barcelona

E BILBAO 02

Španělština – didaktika

Universidad de Deusto

E CIUDAR 01

Španělština

Universidad de Castilla-La Mancha

E GRANADA 01

Španělština

Universidad de Granada

E GRANADA 01

Psychologie

Universidad de Granada

E GRANADA 01

Translatologie

Universidad de Granada

E GRANADA 01

Sociologie

Universidad de Granada

E MADRID 02

Translatologie

Universidad Pontificia Comillas

E MADRID 03

Translatologie

Universidad Complutense

E MADRID 03

Dějiny umění

Universidad Complutense

E MADRID 03

Pedagogika

Universidad Complutense

E MADRID 03

Španělština

Universidad Complutense

E MADRID 04

Psychologie

Universidad Autonoma de Madrid

E MADRID 04

Světové dějiny

Universidad Autonoma de Madrid

E MADRID 04

Anglistika

Universidad Autonoma de Madrid

E SALAMAN 02

Španělština

Universidad de Salamanca

E SANTIAG 01

Světové dějiny

Universidade de Santiago de Compostela

E SANTIAG 01

Francouzština

Universidade de Santiago de Compostela

E SANTIAG 01

Španělština

Universidade de Santiago de Compostela

E SANTIAG 01

Bohemistika

Universidade de Santiago de Compostela

E SANTIAG 01

Pedagogika

Universidade de Santiago de Compostela

E SANTIAG 01

Filozofie

Universidade de Santiago de Compostela

E SANTIAG 01

Psychologie

Universidade de Santiago de Compostela

E SANTIAG 01

Politologie

Universidade de Santiago de Compostela
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E SANTIAG 01

Filmová věda

Universidade de Santiago de Compostela

E TARRAGO 01

Translatologie

Universitat Rovira i Virgili

E VALENCI 01

Španělština

Universitat de Valencia-Estudi general

E VALENCI 01

Divadelní věda

Universitat de Valencia-Estudi general

E VALLADO 01

Translatologie

Universidad de Valladolid

E ZARAGOZ 01

Španělština

Universidad de Zaragoza

EE TARTU 02

Psychologie

University of Tartu

EE TARTU 02

Slavistika

University of Tartu

F AMIENS 01

Světové dějiny

Université de Picardie Jules Verne

F ANGERS 04

Translatologie

Université Catholique de l´Ouest

F AVIGNON 01

Francouzština

Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse

F AVIGNON 01

Světové dějiny

Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse

F BORDEAU 03

Francouzština

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

F CAEN 01

Světové dějiny

Université de Caen Basse-Normandie

F CLERMON 02

Francouzština

Université Blaise Pascal

F DIJON 01

Světové dějiny

Université de Bourgogne

F LILLE 03

Filmová věda

Université Charles de Gaulle – Lille III

F LILLE 03

Filozofie

Université Charles de Gaulle – Lille III

F LILLE 03

Francouzština

Université Charles de Gaulle – Lille III

F LILLE 03

Italština

Université Charles de Gaulle – Lille III

F LYON 02

Pravěk a raná doba dějinná

Université Lumière Lyon II

F MONPEL 03

Světové dějiny

Université Paul Valéry – Montpellier III

F MONPEL 03

Dějiny umění

Université Paul Valéry – Montpellier III

F MONPEL 03

Psychologie

Université Paul Valéry – Montpellier III

F NANCY 02

Světové dějiny

Université Nancy II

F NANTES 01

Francouzština

Université de Nantes

F NIMES 17

Psychologie

Unimes – Centre universitaire de formation et de

F PARIS 01

Světové dějiny

Université Paris 1 – Pantheon Sorbonne

F PARIS 03

Filmová věda

Université de la Sorbonne Nouvelle

F PARIS 03

Francouzština

Université de la Sorbonne Nouvelle

F PARIS 04

Francouzština

Université de Paris IV – Sorbonne
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F PARIS 04

Hudební věda

Université de Paris IV – Sorbonne

F PARIS 04

Česká literatura

Université de Paris IV – Sorbonne

F PARIS 04

Světové dějiny

Université de Paris IV – Sorbonne

F PARIS 08

Český jazyk

Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis

F PARIS 08

Divadelní věda

Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis

F PARIS 10

Psychologie

Université Paris X – Nanterre

F PARIS 14

Politologie

Institut d´Etudes politiques de Paris

F PARIS 14

Sociologie

Institut d´Etudes politiques de Paris

F PARIS 14

Český jazyk

Institut d´Etudes politiques de Paris

F PARIS 14

Světové dějiny

Institut d´Etudes politiques de Paris

F PARIS 178

Česká literatura

Institut national des Langues et Civilisations Orie

F PORTIER 01

Francouzština

Université de Poitiers

F RENNES 02

Francouzština

Université Rennes 2 – Haute Bretagne

F ST-ETIE 01

Hudební věda

Université Jean Monnet Saint-Etienne

F TOULOUT 02

Světové dějiny

Université de Toulouse II – Le Mirail

F TOULOUT 02

Psychologie

Université de Toulouse II – Le Mirail

F TOULOUT 02

Česká literatura

Université de Toulouse II – Le Mirail

F TOULOUT 02

Filozofie

Université de Toulouse II – Le Mirail

F TOURS 01

Světové dějiny

Université François Rabelais

G KRITIS 01

Filozofie

University of Crete

HU BUDAPES 47 Filozofie

Közép-európai Egyetem (Central European Univ

CH BERN 01

Slavistika

Universität Bern

CH GENEVE 01

Anglistika

Université de Genève

CH LAUSANN 01 Slavistika

Université de Lausanne

CH LAUSANN 01 Anglistika

Université de Lausanne

I BARI 01

Italština

Università degli studi di Bari

I BOLOGNA 01

Světové dějiny

Università di Bologna

I CAGLIAR 01

Filmová věda

Università degli Studi di Cagliari

I FIRENZE 01

Italština

Università degli Studi di Firenze

I FIRENZE 01

Pomocné vědy historické

Università degli Studi di Firenze

I PISA 01

Světové dějiny

Università di Pisa
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I PISA 01

Politologie

Università di Pisa

I ROMA 01

Slavistika

Università Di Roma La Sapienza

I ROMA 01

Indologie

Università Di Roma La Sapienza

I ROMA 01

Česká literatura

Università Di Roma La Sapienza

I ROMA 02

Politologie

University of Rome

I UDINE 01

Italština

University of Udine

I UDINE 01

Slavistika

University of Udine

I UDINE 01

Český jazyk

University of Udine

I UDINE 01

Bohemistika

University of Udine

I UDINE 01

Filmová věda

University of Udine

I VENEZIA 01

Sinologie

Università ca´ Foscari di Venezia

I VERONA 01

Italština

Università degli Studi di Verona

IRL DUBLIN 01

Anglistika

University of Dublin – Trinity College

IRL GALWAY 01 Anglistika

National University of Ireland

IRL LIMERIC 01

Anglistika

University of Limerick

IS REYKJAV 01

Skandinavistika

University of Iceland

LT VILNIUS 01

Slavistika

Vilniaus Universitietas

LV RIGA 01

Slavistika

University of Latvia

N BERGEN 01

Norština

Universitetet i Bergen

N KRISTIA 01

Norština

Hogskolen i Agder

N OSLO 01

Norština

University of Oslo

N TROMSO 01

Norština

Universitetet i Tromsø

N TRONDHE 01

Norština

Norges Teknisk-Naturvitenskapiige Universitet

NL AMSTERD 02 Holandština

Vrije Universiteit Amsterdam

NL GRONING 01 Psychologie

Rijksuniversiteit Groningen

NL LEIDEN 01

Holandština

Universiteit Leiden

NL NIJMEGE 01

Holandština

Radboud Universiteit Nijmegen

NL UTRECHT 01 Hudební věda

Universiteit Utrecht

NL UTRECHT 01 Holandština

Universiteit Utrecht

P ACORES 01

Portugalština

Universidade dos Acores

P COIMBRA 01

Portugalština

Universidade de Coimbra
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P COIMBRA 01

Psychologie

Universidade de Coimbra

P COIMBRA 01

Pedagogika

Universidade de Coimbra

P LISBOA 02

Portugalština

Universidade de Lisboa

P LISBOA 03

Portugalština

Universidade Nova de Lisboa

P PORTO 02

Portugalština

Universidade do Porto

PL KRAKOW 01

Pedagogika

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

PL KRAKOW 01

Psychologie

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

PL KRAKOW 01

Český jazyk

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

PL LUBLIN 01

Slavistika

Uniwersytet Marii-Curie Sklodowskiej

PL LUBLIN 02

Světové dějiny

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

PL POZNAN 01

Slavistika

Adam Mickiewicz University

PL RZESZOW 01 Pravěk a raná doba dějinná

Uniwersytet Rzeszowski

PL TORUN 01

Nicolaus Copernicus University

Filozofie

PL WARSZAW 01 Hudební věda

Uniwersytet Warszawski

PL WARSZAW 01 Divadelní věda

Uniwersytet Warszawski

PL WARSZAW 01 Italština

Uniwersytet Warszawski

PL WROCLAW 01 Etnologie

Uniwersytet Wroclawski

PL WROCLAW 01 Slavistika

Uniwersytet Wroclawski

PL WROCLAW 01 Knihovnictví a informační studia Uniwersytet Wroclawski
RO CLUJNAP 01

Japanologie

Universitatea „Babes-Bolyai“ Cluj-Napoca

RO CLUJNAP 01

Norština

Universitatea „Babes-Bolyai“ Cluj-Napoca

RO CLUJNAP 01

Rumunština

Universitatea „Babes-Bolyai“ Cluj-Napoca

S BORAS 01

Knihovnictví a informační studia Hogskolan i Boras

S LUND 01

Švédština

Lunds Universitet

S UPPSALA 01

Švédština

Uppsala Universitet

S UPPSALA 01

Světové dějiny

Uppsala Universitet

SF JOENSUU 01

Finština

Joensuun Yliopisto

SF JYVASKY 01

Filmová věda

Jyväskylän Yliopisto

SF JYVASKY 01

Slavistika

Jyväskylän Yliopisto

SF JYVASKY 01

Finština

Jyväskylän Yliopisto

SF JYVASKY 01

Psychologie

Jyväskylän Yliopisto
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SF JYVASKY 01

Knihovnictví a informační studia Jyväskylän Yliopisto

SF KAUNIAI 03

Finština

Humanistinen ammattikorkeakoulu

SF ROVANIE 01

Andragogika

University of Lapland

SF TAMPERE 01

Světové dějiny

Tampereen yliopisto

SF TAMPERE 01

Finština

Tampereen yliopisto

SF TAMPERE 01

Bohemistika

Tampereen yliopisto

SF TAMPERE 01

Psychologie

Tampereen yliopisto

SF TAMPERE 06

Finština

Pirkanmaa Polytechnic

SF TURKU 02

Politologie

Abo Akademi University

SF TURKU 02

Knihovnictví a informační studia Abo Akademi University

SK BRATISL 02

Hudební věda

Univerzita Komenského

SK BRATISL 02

Český jazyk

Univerzita Komenského

SK BRATISL 02

Pedagogika

Univerzita Komenského

SK BRATISL 02

Slavistika

Univerzita Komenského

SK BRATISL 02

Kulturologie

Univerzita Komenského

SK BRATISL 05

Filmová věda

Vysoká škola múzických umení

SK PRESOV 01

Andragogika

Prešovská univerzita

SK KOSICE 02

Anglistika

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

SL LJUBLJA 01

Slavistika

Univerza v Ljubljani

SL LJUBLJA 01

Translatologie

Univerza v Ljubljani

SL LJUBLJA 01

Knihovnictví a informační studia Univerza v Ljubljani

SL MARIBOR 01

Slavistika

University of Maribor

SL KOPER 03

Slavistika

University of Primorska

TR ANKARA 03

Knihovnictví a informační studia Hacettepe Universitesi Ankara

UK BRISTOL 01

Anglistika

University of Bristol

UK CANTERB 01 Anglistika

University of Kent

UK GLASGOW 01 Filozofie

University of Glasgow

UK GLASGOW 01 Česká literatura

University of Glasgow

UK LIVERPO 01

University of Liverpool

Lingvistika

UK LONDON 029 Česká literatura

University College London

UK LONDON 067 Psychologie

Middlesex University
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UK NEWCAST 01 Světové dějiny

University of Newcastle upon Tyne

UK NEWCAST 02 Světové dějiny

Northumbria University

UK PONTYPR 02 Psychologie

University of Glamorgan

UK SHEFFIELD 01 Český jazyk

The University Sheffield

UK SHEFFIELD 01 Translatologie

The University Sheffield

UK SHEFFIELD 01 Anglistika

The University Sheffield

UK SHEFFIELD 01 Pravěk a raná doba dějinná

The University Sheffield

UK TWICKEN 02 Filozofie

St. Mary’s College

Příloha č. 22
Přehled studentů, kterým byly poskytnuty finanční prostředky
1. Vysílání studentů na základě mezinárodních smluv
Jméno

Termín pobytu

1 Bielický Viktor

21.03.2007 – 21.05.2007

9.987 Kč

2 Bielický Viktor

21.03.2007 – 21.05.2007

1.860 Kč

3 Binarová Moe

14.10.2007 – 31.12.2007

2.250 Kč

4 Boumová Klára

15.09.2007 – 15.01.2008

26.401 Kč

5 Brožovský Lukáš

01.03.2007 – 30.06.2007

1.550 Kč

6 Čechvala Jakub

14.02.2007 – 02.07.2007

7.928 Kč

7 Černochová Petra

15.07.2007 – 07.08.2007

8.782 Kč

8 Dejdarová Linda

18.07.2007 – 09.08.2007

2.995 Kč

9 Dobruská Petra

01.03.2007 – 30.06.2007

2.367 Kč

10 Drugdová Viktória

15.07.2007 – 04.08.2007

10.662 Kč

11 Dřízalová Alena

05.02.2007 – 31.03.2007

3.411 Kč

12 Durmanová Lucie

25.03.2007 – 25.05.2007

8.265 Kč

13 Durmanová Lucie

26.10.2007 – 14.12.2007

8.936 Kč

14 Fritscherová Jana

22.06.2007 – 27.07.2007

24.694 Kč

15 Halounová Lada

02.08.2007 – 24.08.2007

5.984 Kč

16 Hametová Zuzana

08.07.2007 – 02.08.2007

11.150 Kč

17 Hanzlíčková Helena

07.06. 2007- 14.08.2007

13.192 Kč
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18 Hauser Jakub

02.04.2007 – 31.05.2007

8.867 Kč

19 Hladký Vojtěch

01.02.2007 – 30.06.2008

3.450 Kč

20 Horváthová Eva

01.03.2007 – 31.05.2007

40.923 Kč

21 Husinecká Markéta

01.03.2007 – 30.06.2007

9.798 Kč

22 Janáčová Eva

06.07.2007 – 03.08.2007

12.820 Kč

23 Januška Jiří

01.02.2007 – 30.06.2007

1.260 Kč

24 Ježek Vojtěch

14.02.2007 – 15.06.2007

3.435,50 Kč

25 Kastner Kapalin

01.10.2007 – 30.06.2007

6.704 Kč

26 Klimková Eva

19.02.2007 – 25.05.2007

2.212 Kč

27 Kněžourková Lucie

14.02.2007 – 15.06.2007

1.181 Kč

28 Knotek Jiří

08.03.2007 – 02.06.2007

9.798 Kč

29 Kratochvílová Markéta

29.07.2007 – 19.08.2007

8.268 Kč

30 Krčmářová Lucie

18.07.2007 – 10.08.2007

8.740 Kč

31 Kubiska Dalibor

17.07.2007 – 31.12.2007

26.090 Kč

32 Kukurová Katarína

24.06.2007 – 03.08.2007

8.657 Kč

33 Makúch Branislav

02.07.2007 – 23.07.2007

12.545 Kč

34 Melicharová Jitka

07.06.2007 – 14.08.2007

13.192 Kč

35 Milojevičová Jana

01.02.2007 – 30.07.2007

723 Kč

36 Nedbálková Zora

17.07.2007 – 10.08.2007

10.145 Kč

37 Peterová Veronika

02.07.2007 – 31.07.2007

12.188 Kč

38 Procházková Kamila

03.03.2007 – 31.07.2007

5.232 Kč

39 Procházková Kamila

01.03.2007 – 01.08.2007

6.610 Kč

40 Procházková Lenka

15.07.2007 – 03.08.2007

1.588,50 Kč

41 Radoňová Lucie

9/2006 – 2/2007

6.935 Kč

42 Raisová Michaela

9/2007 – 1/2008

32.164 Kč

43 Ringlová Linda

01.09.2007 – 30.06.2008

48.462 Kč

44 Růžičková Monika

01.10.2007 – 30.11.2007

10.156 Kč

45 Salmela Alexandra

13.01.2007 – 15.05.2007

6.413 Kč

46 Sieglová Tereza

01.07.2007 – 15.07.2007

7.843 Kč

47 Slezáková Magdalena

01.09.2007 – 30.06.2008

25.464 Kč

48 Soukupová Petra

13.07.2007 – 05.08.2007

8.882 Kč
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49 Srba Ondřej

22.06.2007 – 27.07.2007

24.694 Kč

50 Sucharovová Lucia

15.07.2007 – 04.08.2007

10.677 Kč

51 Svobodová Andrea

2/2007 – 6/2007

52 Šilhánová Barbora

02.08.2007 – 24.08.2007

6.190 Kč

53 Šimák Petr

27.02.2007 – 15.07.2007

14.673 Kč

54 Šindelářová Alena

11.04.2007 – 22.05.2007

10.363 Kč

55 Špirková Johana

17.07.2007 – 10.08.2007

16.635 Kč

56 Tacoronte Ariel Laurencio 19.09.2007 – 31.12.2007

29.119 Kč

57 Valenta Adam

01.09.2007 – 31.12.2007

20.322 Kč

58 Veverková Anna

02.08.2007 – 24.08.2007

6.744 Kč

59 Zahradníčková Ivana

23.06.2007 – 03.08.2007

8.657 Kč

60 Zelenková Anna

12.02.2007 – 23.06.2007

10.043 Kč

723 Kč

Celkem

670 000,00

2. Vysílání studentů v rámci přímé spolupráce a formou free movers
Jméno

Termín pobytu

Přidělená suma

1.

Kristina Gybasová

26.08.2007 – 20.05.2008

40.000 Kč

2.

Zuzana Josková

11.01.2007 – 03.06.2007

47.000 Kč

3.

Michaela Kernová

25.08.2007 – 20.05.2008

25.000 Kč

4.

Šárka Zahradníková

01.10.2007 – 30.06.2008

30.000 Kč

5.

Natálie Tesarčíková

16.10.2007 – 16.12.2007

20.000 Kč

6.

Helena Pražská

12.03.2007 – 11.05.2007

15.000 Kč

7.

Alena Chejnová

09.08.2007 – 21.12.2007

30.000 Kč

8.

Jana Keltošová

08.01.2007 – 18.05.2007

35.000 Kč

9.

Michaela Vacíková

12.08.2007 – 29.08.2008

10.000 Kč

10. Lucie Šedivá

29.07.2007 – 15.01.2008

30.000 Kč

11. Daniela Knápková

14.02.2007 – 16.06.2007

30.500 Kč

12. Julie Urbišová

04.01.2007 – 11.05.2007

35.000 Kč

13. Michal Pekarčík

26.08.2007 – 30.06.2008

40.000 Kč

14. Ekaterina Mistryuková 15.02.2007 – 15.05.2007

23.000 Kč
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15. Klára Kacetlová

20.08.2007 – 20.11.2007

23.000 Kč

16. Zbyněk Čepera

16.04.2007 – 30.04.2007

4.000 Kč

17. Lucie Válková

01.10.2007 – 23.12.2007

23.000 Kč

18. Petra Slámová

09.04.2007 – 18.05.2007

10.000 Kč

19. Hana Vaňková

06.04.2007 – 30.05.2007

10.000 Kč

20. Šárka Soudková

08.08.2007 – 16.12.2007

35.000 Kč

21. Ludmila Machátová

01.10.2007 – 23.12.2007

23.000 Kč

22. Olesya Čeperová

16.04.2007 – 30.04.2007

4.000 Kč

23. Kristýna Potočková

25.08.2007 – 22.12.2007

35.000 Kč

24. Marie Podobová

01.09.2007 – 31.12.2007

35.000 Kč

25. Michal Vašíček

01.09.2007 – 31.12.2007

35.000 Kč

26. Pavlína Krámská

10.09.2007 – 31.07.2008

31.000 Kč

27. Pavel Kugler

01.10.2007 – 31.12.2007

30.000 Kč

28. Lucie Koryntová

01.10.2007 – 30.06.2008

30.000 Kč

29. Jana Skálová

01.09.2007 – 30.04.2008

35.000 Kč

30. Vladana Nohová

04.01.2007 – 15.05.2007

35.000 Kč

31. Iryna Lymarenko

15.02.2007 – 15.05.2007

23.000 Kč

32. Tereza Dotlačilová

15.02.2007 – 15.05.2007

23.000 Kč

33. Martina Žáková

12.03.2007 – 11.05.2007

15.000 Kč

34. Radka Škardová

15.05.2007 – 02.08.2007

10.000 Kč

35. Michaela Moravcová

27.08.2007 – 31.05.2008

25.000 Kč

36. Jan Štěpánek

12.08.2007 – 12.09.2007

10.000 Kč

Celkem

914.500 Kč

Vysílání studentů na základě mezinárodních smluv – VYPLACENO NAVÍC
1 Brožovský Lukáš

01.03.2007 – 30.06.2007

400 Kč

2 Jonášová Iveta

25.06.2007 – 22.07.2007

37.842,50 Kč

3 Marešová Julie

26.09.2007 – 21.12.2007

2.290 Kč

4 Kubiska Dalibor

17.07.2007 – 31.12.2007

6.165 Kč

5 Slezáková Magdalena

01.09.2007 – 31.12.2007

7.241 Kč

6 Tacoronte Ariel Laurencio 19.09.2007 – 31.12.2007

9.724 Kč
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Celkem

63.662,50 Kč

3. Free movers
jméno

Termín pobytu

Přidělená suma

1 Aleš Vrbata

17.12.2007 – 12/2008

2 Miroslava Seková

06.08.2007 – 31.12.2007

45.000 Kč

3 Tatiana Marčeková

01.10.2007 – 15.07.2008

30.000 Kč

4 Jana Dušková

25.9.2007 – 30.9.2008

30.000 Kč

Celkem

4.000 Kč

109.000 Kč

Příloha č. 23
Hodnocení aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na
akademický rok 2006/2007
Rozvoj studijních oborů a forem studia
A) Zajistit proces akreditace a reakreditace oborů pěstovaných na FF UK tak, aby
nejpozději v akademickém roce 2008/2009 FF UK otevírala pouze obory v rámci
strukturovaného studia.
- Bod byl splněn. FF UK otevírá pro akademický rok 2008/2009 dle schválených
podmínek přijímacího řízení na FF UK pouze strukturované studium, pouze v
případě studia psychologie předpokládáme pro budoucnost výjimečné postavení.
U všech pětiletých magisterských studijních oborů se proto zajišťuje prodloužení
jejich akreditace pouze na dostudování stávajících studentů.
B) Založit a personálně zajistit akreditační referát FF UK, který bude spravovat
agendu akreditací.
- Bod byl splněn. Agenda akreditací se zintenzivnila, což se projevilo mj. i na
úspěchu akreditací habilitačního a profesorského řízení. Příprava všech typů
akreditačních žádostí studijních oborů na pregraduálním a postgraduálním stupni
a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je centrálně řízena
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při maximálním respektování požadavků Akreditační komise a respektování
specifičnosti oborů pěstovaných na FF UK.
C) Zajistit přípravu akreditačních materiálů tzv. malých oborů tak, aby bylo
zřejmé, které obory lze reálně na FF UK do budoucna pěstovat.
- Bod byl splněn. Tato záležitost je úzce provázána s bodem a). Tyto obory lze
rozdělit na tři skupiny: 1) obory, kde byl realizován akreditační proces (slavistická
studia – udělena akreditace, finština, novořečtina – podán materiál), 2) obory v
procesu příprav na FF UK s nadějí na úspěch (rumunština, nederlandistika, obory
blízkovýchodního areálu), 3) obory s nereálným pokračováním (afrikanistika,
turkologie, perština). Cílem je zajistit bakalářskou akreditaci všech reálných tzv.
malých oborů v bakalářském typu studia pro jejich první otevření v akademickém
roce 2009/10.
D) Připravit modelové případy akreditací počítajících s prostupností oborů, podat
rozvojový projekt na rok 2007.
- Bod nebyl splněn v akademickém roce 2006/2007. Existuje ovšem rozvojový
projekt MŠMT, který bude mít své výstupy do konce kalendářního roku 2007.
Byly vytipovány studijní obory v bakalářských i navazujících magisterských
studijních programech, které by byly realizovány ve spolupráci s dalšími
fakultami UK. Příprava akreditačních žádostí těchto oborů proběhne v roce 2008
se záměrem jejich prvního otevření v akademickém roce 2009/10.
E) Zahájit práce na nové koncepci studia učitelství na FF UK.
- Bod byl splněn. Proces byl zahájen, vznikla pracovní skupina se zástupci
Katedry pedagogiky, Katedry psychologie a akreditačního referátu. Studijní
oddělení se dále zaměřilo na dobudování koncepce fakultních škol (spolupráce
bude rozšířena na všechny typy škol, na kterých může absolvent studijního
programu učitelství pro střední školy dle zákona pedagogicky působit) a
administrativní zajištění praxí. Akreditační materiál bude dokončen v zimním
semestru akademického roku 2007/2008.
F) Rekonstruovat oborové rady FF UK, zkvalitnit doktorské studium.
- Bod je naplňován průběžně. Došlo ke zlepšení komunikace mezi studijním
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resortem a resortem vědy. V některých oborových radách proběhly zásadní
změny: české dějiny, translatologie, divadelní věda, filozofie, logika, pomocné
vědy historické, latinská medievistika, románské jazyky.
G) Rozvinout nabídku přednášek v cizích jazycích, zejména pro potřeby
programu ERASMUS.
- Bod je naplňován. Byla provedena úplná inventura všech cizojazyčných kurzů
realizovaných na FF UK a zahájen proces jejich propojení s kurzy nabízenými
přednostně platícím zahraničním studentům. Další krok závisí na zprovoznění
databáze ECES, která by měla umožnit registraci do kurzů pro studenty všech
typů studia. K tomu dojde nejpozději během letního semestru akademického roku
2007/2008.
H) Zrekonstruovat komise pro SZZK, SRZK a obhajoby diplomových prací.
- Bod byl naplňován. Realizováno v souvislosti s opatřením děkana k zadávání
diplomových prací. Je připraven nový rigorózní řád. Rekonstrukce komisí probíhá
průběžně, s důrazem na vědecké hodnosti Ph.D., CSc. či ekvivalent.
I) Rozšiřovat akreditace studijních programů v cizích jazycích. Připravit první
společné mezinárodní programy doktorského, příp. magisterského studia, které by
do budoucna měly sloužit jako modelové.
- Bod je plněn. Návrhy na obory v cizích jazycích jsou připraveny k akreditaci, v
této chvíli jsou na FF UK akreditovány 4 doktorské studijní programy v cizím
jazyce.
J) Zajistit reálný přechod fakulty na elektronický studijní informační systém.
- Bod byl splněn pouze částečně. Za spolupráce s RUK byly upraveny jednotlivé
aplikace tak, aby co nejvíc kopírovaly systém studia na FF. Studenti kreditní
formy studia jsou integrováni do IS, studenti bodové formy studia postupně, a to
tak, aby jim mohly být vydávány kompletní dodatky k diplomu. Jedním
z největších praktických problémů je právě otázka dodatků k diplomům v
souvislosti s délkou studia a se skutečností, že na FF studuje cca 1000 studentů
bez povinnosti elektronického zápisu.
K) 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).
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- Bod byl splněn. Bylo založeno Centrum dalšího vzdělávání. Jsou připraveny
projekty. Byla zintenzivněna činnost U3V, což se projevilo i finančním nárůstem.
Pro CDV byly zajištěny odpovídající prostory.
L) Rozšiřovat a zkvalitňovat informační servis pro širokou veřejnost, zejména pro
uchazeče o studium. Zaměřit tento servis také výrazněji na uchazeče se
specifickými potřebami.
- Bod byl naplňován. FF UK postupovala v součinnosti s projektem UK. Proběhl
vlastní průzkum vhodnosti oborů, ve spolupráci s Katedrou psychologie probíhá
analýza výsledků.
Rozvoj vědecké práce
A) Zajistit kvalitní výstupy pěti výzkumných záměrů FF UK za léta 2005/2006,
včetně kvalitních průběžných zpráv.
- Bod byl splněn. Na FF UK navíc na konci akademického roku 2006/2007
proběhla kontrola ze strany MŠMT.
B) Zintenzivnit účast magistrů a doktorandů v rámci projektů do grantových
programů, zejména GA UK.
- Bod byl splněn. Ze strany FF UK došlo k výraznému nárůstu, což mělo za
následek (krom zpomalení vyhodnocovacího procesu) zejména navýšení kvóty
pro naše obory do dalšího období. Počet projektů GAUK se meziročně zvýšil z 20
(11 pokračujících, 9 nových v roce 2006) na 69 (8 pokračujících, 61 nových
v roce 2007). Ve finančním vyjádření nárůst z 3 890 000 Kč v roce 2006 na 11
343 000 Kč v roce 2007.
C) Připravit podmínky pro využívání prostředků specifického výzkumu pro
projekty studentů a doktorandů od akademického roku 2006/2007.
- Bod byl splněn.
D) Zintenzivnit činnost vědecké rady FF UK.
- Činnost VR FF UK byla zintenzivněna do té míry, že březnové zasedání muselo
být odvoláno díky vyčerpání podaných materiálů. Až na tuto záležitost se VR FF
UK sešla vždy v potřebném kvóru a projednala celkem 5 žádostí jmenování
profesorem a 12 habilitačních žádostí.
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E) Připravit reakreditace habilitačních a jmenovacích řízení do září 2007.
- Bod byl splněn. FF UK byla mimořádně úspěšná a podařilo se jí realizovat
většinu potřebných akreditací na maximální období 8 let. Proces je během
zimního semestru 2007/2008 dokončován. Koncepce fakulty „spojených“ oborů
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (konkrétní jazyky a
literatury) pro zajištění jejich kontinuity se setkal s kladnou odezvou ze strany
Akreditační komise.
F) Připravit mezinárodní konferenci o Chartě 77, ve spolupráci s AV ČR a
Národním muzeem.
- Bod byl v březnu 2007 splněn. Konference znamenala mimořádnou prezentaci
FF UK, a to jak na poli vědeckém, tak i v rámci posílení jména FF UK směrem k
veřejnosti.
G) Připravit projekt v oblasti vědy a výzkumu do 7. rámcového programu EU.
- Tento bod nebyl splněn. Vedení FF UK se soustředilo na projekty do budoucích
operačních programů. Zevnitř FF UK nevzešla idea na vědecký projekt do 7.
rámcového programu EU.
H) Přehodnotit a nově nastavit ediční činnost FF UK, připravit přehled
kmenových periodik fakulty, založit reprezentativní monografickou řadu FF UK.
- Bod je naplňován. Byla založena reprezentativní ediční řada OPERA
FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS,
vyšly první dva svazky této edice. V srpnu 2007 zahájila FF UK spolupráci
s firmou Megabooks CZ zajišťující distribuci do zahraničí. Byl připraven přehled
kmenových periodik FF UK.
Rozvoj materiálních podmínek a forem řízení fakulty
A) Aktualizovat Statut FF UK dle novely VŠ zákona a novely Statutu UK.
- Bod byl na úrovni FF UK splněn. Podle posledních zpráv bude nutná ještě
formální úprava dle připomínek legislativní komise AS UK.
B) Zajistit fungování sociálního fondu a připravit dodatek ke kolektivní smlouvě.
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- Bod byl částečně splněn. Sociální fond začal fungovat. Dodatek ke kolektivní
smlouvě se připravuje až ke konci listopadu roku 2007, neboť došlo ke změně
vnitřního mzdového předpisu UK.
C) Připravit pravidla pro přidělování prospěchových stipendií na FF UK.
- Bod byl splněn.
D) Zintenzivnit aktivitu v oblasti vícezdrojového financování (FRVŠ, rozvojové
projekty, grantové programy, projekty EU).
- Bod byl splněn. Zvýšená aktivita v této oblasti přinesla FF UK i zvýšenou
úspěšnost a vyšší objem finančních prostředků, např. počet projektů FRVŠ se
meziročně zvýšil ze 4 na 6. Ve finančním vyjádření nárůst z 385 000 Kč v roce
2006 na 1 317 000 Kč v roce 2007. Z objektivních důvodů celostátní situace
nebyly prozatím využity operační programy. Zcela mimořádné je získání
prostředků z Anglo-Czech Educational Fund, určeného pro výjimečné doktorandy
FF UK a jejich pobyt na anglických prestižních univerzitách (Oxford, Cambridge
atd.)
E) Založit a personálně zajistit grantový referát FF UK.
- Bod byl splněn.
F) Rekonstruovat Středisko vědeckých informací na Knihovnu a nastavit funkční
knihovní systém fakulty.
- V rámci nového Statutu FF UK je někdejší SVI transformováno do Knihovny FF
UK. Došlo k personální výměně na postu vedoucího této organizační jednotky a
byla schválena nová koncepce knihovny. Zásadními událostmi byl přechod
knihovního systému na systém Aleph a získání přístupu k databázi Periodical
Index Online a Periodical Archive Online.
G) Pokračovat ve II. etapě výstavby Knihovny FF UK, s pravděpodobným
termínem dokončení prosinec 2007.
- Bod je naplňován. FF UK pokračuje v investici. Vzhledem ke zdržením
(archeologický průzkum, změna koncepce, technologické problémy po provedení
průzkumů) se otevření knihovny posouvá na 1. 10. 2008.
H) Připravit projekt dostavby 4. patra hlavní budovy FF UK.
- Bod je splněn. Byl zaregistrován investiční záměr a byla odsouhlasena studie
využitelnosti. FF UK přistupuje nyní k vypracování projektu realizace.
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I) Připravit a případně realizovat rekonstrukci transformátorové stanice v objektu
hlavní budovy FF UK a vyřešit související majetkoprávní vztahy s PRE.
- Bod byl splněn. V srpnu 2007 došlo i k výměně transformátorové stanice, včetně
vyrovnání majetkoprávních vztahů.
J) Připravit prostorovou analýzu FF UK a dále postupovat směrem k získání
dalších nutných prostor pro fakultu.
- Bod je naplňován. Prostorová analýza ukázala jasnou potřebu nových prostor.
FF UK získala několik prostor nájmem (Platýz, Jindřišská ulice, před podpisem
smlouva na palác Oettingen), zároveň pokračuje aktivita směřující k získání
dalšího objektu. Situace se řeší i na úrovni UK, konkrétně v rámci aktualizace
dlouhodobého záměru UK 2007/2008.
K) Připravit nový model vnitřního rozdělování prostředků dle motivačních
kritérií.
- Bod byl splněn. V září 2007 byl model prezentován vedoucím základních
součástí. Vedení FF UK předpokládá jeho postupné zavádění od kalendářního
roku 2008.
L) Zahájit rekonstrukci internetových stránek fakulty a připravit jasnou „corporate
identity“ FF UK, včetně loga fakulty.
- Bod byl splněn. Byl připraven grafický manuál FF UK, včetně loga. Byla
připravena rekonstrukce internetových stránek fakulty, která bude realizována
v zimním semestru akademického roku 2007/2008. Byla navržena a odsouhlasena
nová struktura internetových stránek fakulty spolu s plánovaným nasazením
redakčního systému, který umožní rychlejší a efektivnější správu stránek.
M) Připravit ve spolupráci s Národní knihovnou zpřístupnění tzv. Pekařova fondu,
uloženého v Lešeticích.
- Bod je naplňován. Byla uzavřena smlouva s Národní knihovnou. Fond byl
dezinfikován a převezen do depozitáře v Hostivaři, kde započala jeho
katalogizace, a to i za přispění financí ze strany MK ČR. Otevření fondu se
předpokládá v letním semestru akademického roku 2007/2008.
N) Personálně stabilizovat děkanát FF UK.
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- Tento bod se nepodařilo zcela naplnit. Došlo ke stabilizaci na úrovni
zahraničního oddělení a oddělení vědy. Nutné řešení leží před vedením FF UK
především na úrovni studijního a ekonomického oddělení.
Rozvoj mezinárodní spolupráce
A) Připravit program ECES k akreditaci ve formě celoživotního vzdělávání.
- Bod je naplňován. Vznikla rada programu ECES, započala transformace kurzu.
Byla připravena nová koncepce programu a zahájeny práce na akreditaci.
B) Zavést vnitřní pravidla pro vedení placených cizojazyčných programů podle
odborně připravené metodiky.
- Bod je průběžně naplňován. Ve spolupráci s radou programu ECES byl
připraven nový statut programu. Zároveň proběhla jednání s našimi partnery a
stávající výměna byla ukotvena v řádných smlouvách. V jednání jsou další
smlouvy, v jejichž rámci fakulta získá výhodnější podmínky. Během listopadu
2007 se uskuteční jednání s představiteli amerických univerzit s cílem placené
programy do budoucna převést přednostně na úroveň přímé univerzitní
spolupráce.
C) 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.
- Bod je naplňován. Byly uzavřeny smlouvy na úrovni programů, které doposud
fungovaly bez zakotvení – AISF, Suffolk University. Připravují se další smlouvy
– CIEE, Western Michigan University, University of Miami.
D) Začít naplňovat projekt středoevropské spolupráce, předběžně dojednaný
děkanem v Lublani ve spolupráci s Lublaní, Krakovem a Bratislavou.
- Bod byl splněn. V listopadu 2007 se uskuteční další setkání iniciativy, jejíž
součástí bude i několik pracovních skupin s konkrétními projekty a podpis
prováděcího protokolu.
E) Připravit základní informační materiál o fakultě pro zahraniční studenty a
partnerské univerzity.
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- Bod byl částečně splněn. V srpnu 2007 byl vydán informační materiál o FF UK
pro studenty v rámci programu ERASMUS. Obecný informační materiál o FF UK
bude k dispozici k 31. 1. 2008.
Praha 10. 10. 2007
Projednáno na AS FF UK 8. 11. 2007
Příloha č. 24
Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický
rok 2007/2008
Rozvoj studijních oborů a forem studia
A) Zajistit pokračování procesu akreditace do strukturovaného studia, zejména u
těchto konkrétních oborů: nederlandistika, germanistika, obory blízkovýchodního
areálu.
B) Připravit akreditaci oborů zajišťujících prostupnost studia mezi fakultami UK
dle rozvojového projektu 2007.
C) Připravit modelový systém přijímacího řízení na FF UK pro přijímací řízení
2008/2009.
D) Akreditovat studium učitelství na FF UK.
E) Pokračovat v rekonstrukci oborových rad FF UK, připravit konkrétní materiál
zkvalitnění doktorského studia.
F) Rozvinout nabídku přednášek v cizích jazycích, zejména pro potřeby programu
ERASMUS.
G) Rozšiřovat akreditace studijních programů v cizích jazycích.
H) Vytvoření referátu studijního informačního systému jako specializovaného
pracoviště pro metodiku a fungování této agendy.
I) Zajistit reálný přechod fakulty na elektronický studijní informační systém pro
akademický rok 2008/2009.
J) Rozvíjet celoživotní vzdělávání, připravit projekty dalšího, celoživotního
vzdělávání pro programy EU – operační program Vzdělávání pro
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konkurenceschopnost, rozvíjet dále i univerzitu třetího věku. Ve spolupráci s
městem Kutná Hora, případně dalšími partnery, zpracovat projekt Centrum
dalšího vzdělávání FF UK Kutná Hora.
K) Rozšiřovat a zkvalitňovat informační servis pro širokou veřejnost, zejména pro
uchazeče o studium. Informační servis rozšířit i na mimopražské fakultní školy v
návaznosti na akreditaci učitelství, příp. kurzy pro uchazeče v rámci CŽV.
L) Zaměřit informační servis také výrazněji na uchazeče se specifickými
potřebami a využívat potenciálu fakulty a univerzity pro zkvalitnění podmínek
jejich studia.
M) Zahájit komplexní program informační gramotnosti pracovníků i studentů FF
UK.
N) Přechodu fakulty na strukturované studium přizpůsobit také organizační
zabezpečení studijní agendy.
Rozvoj vědecké práce
A) Zajistit kvalitní výstupy pěti výzkumných záměrů FF UK za léta 2006/2007,
včetně kvalitních průběžných zpráv.
B) Dokončit reakreditaci habilitačních a jmenovacích řízení do konce
akademického roku 2007/2008.
C) Připravit mezinárodní konferenci na téma „Praha a velká kulturní centra
střední Evropy v době lucemburské (1310–1437)“ v rámci výročí 660 let
Univerzity Karlovy.
D) Nově nastavit ediční činnost FF UK, přikročit k realizaci sjednocení
kmenových periodik fakulty, rozvinout mezinárodní distribuci periodik.
E) Zahájit práce na „vnitřních vědecko-výzkumných záměrech“ pro
institucionální financování vědy od roku 2009/2010.
Rozvoj materiálních podmínek a forem řízení fakulty
A) Připravit nový Rigorózní řád FF UK, zajistit dokončení procesu aktualizace
Volebního a jednacího řádu AS FF UK na úrovni AS UK.
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B) Připravit a podepsat dodatek ke kolektivní smlouvě.
C) Dále zintenzivnit a koncepčně zpřesnit aktivitu v oblasti vícezdrojového
financování (FRVŠ, rozvojové projekty, grantové programy, projekty EU –
projekt v rámci uplatnění absolventů na trhu práce).
D) Dokončit stavbu a institucionalizaci Knihovny FF UK a zahájit činnost
knihovny od 1. 10. 2008.
E) Připravit realizaci dostavby 4. patra hlavní budovy FF UK.
F) Personálně i prostorově posílit oddělení LVT.
G) Zajistit nové prostory pro FF UK ve spolupráci s vedením UK. Pokračovat ve
snaze zajistit zásadní prostorové řešení do budoucna.
H) Postupně zavádět nový model vnitřního rozdělování prostředků dle
motivačních kritérií.
L) Spustit fungování nových www stránek fakulty a zavést do praxe grafický
manuál FF UK.
O) Otevřít veřejnosti ve spolupráci s Národní knihovnou tzv. Pekařův fond.
P) Personálně stabilizovat děkanát FF UK, zejména studijní a ekonomické
oddělení, včetně řešení prostorového.
Q) Zahájit řešení nové koncepce vstupu do objektu hlavní budovy FF UK
(vrátnice, velín, recepce).
R) Zajistit odstranění dezolátního stavu světlíku a zatékání do auly (č. 131) v
hlavní budově FF UK.
S) Zahájit práce na zpracování projektu na zřízení elektronické protipožární
signalizace v hlavní budově FF UK.
T) Realizovat projektově zpracovanou akci „Odstranění zatékání do objektu –
provedení izolace objektu“ ve vstupní části do objektu hlavní budovy FF UK
(podloubí, schodiště).
Rozvoj mezinárodní spolupráce
A) Rozvinout program ECES a učinit jej kompatibilním s ostatními formami
výuky na FF UK.
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B) 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.
C) Dále rozvíjet program zaměřený na pobyty hostujících profesorů na FF UK.
D) Realizovat setkání děkanů Středoevropské akademické iniciativy v Praze,
včetně jednání pracovních skupin.
E) Připravit základní informační materiál o fakultě k 31. 1. 2008.
Praha 31. 10. 2007
Projednáno na AS FF UK 8. 12. 2007

154

