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Úvodní slovo
Rok 2014 byl pro fakultu z různých důvodů rokem nelehkým, ale své ohlédnutí bych ráda začala
zdůrazněním toho pozitivního, na něž byl obzvlášť bohatý. Sluší se připomenout výkony, na které hledíme s
hrdostí nejen my, ale kterými jsme zároveň znovu vyzdvihli dobré jméno fakulty i navenek a připomněli širší
veřejnosti naši nezastupitelnou roli v kultivování veřejného kulturního prostoru. Stojí za to se podrobněji
zastavit zejména u vědecké činnosti, rozvoje zahraniční spolupráce a u aktivit směřujících k oslovování
širšího publika.
Jedinečnou událostí bylo udělení Templetonovy ceny prof. Tomáši Halíkovi. Toto prestižní mezinárodní
ocenění náleží těm, kdož chtějí posunovat poznání lidstva o sobě samém, kladou si “velké otázky” o
duchovním rozměru našeho bytí, a jsou tedy nesmírně důležitým hlasem uprostřed současné konzumentsky
a neduchovně orientované společnosti. Neméně význačného úspěchu dosáhla také archeologická expedice
Českého egyptologického ústavu, která v loňském roce objevila hrobku dosud neznámé královny,
pojmenované Chentkaus III, v nekropoli z období Staré říše. Jde o velmi významný objev, přinášející nové
informace k dějinám Egypta poloviny 5. dynastie, jehož mimořádnost dokládají i reakce řady význačných
světových médií. A do třetice stojí za vyzdvižení, že ve vědeckých výsledcích uplynulého roku se velmi
výrazně znovu projevil široký oborový záběr fakulty, jak dokazuje i produkce vysoce kvalitních monografií,
např. unikátní kritické vydání finského národního eposu Kalevala (prof. J. Čermák) nebo vynikající
komentovaný překlad základního díla čínské historiografie S''-ma Čchien: Kniha vrchních písařů (prof. Olga
Lomová).
V uplynulém roce fakulta začala podnikat první kroky směrem ke zlepšení podmínek pro mezinárodní
spolupráci v oblasti vědy, a to jak prostřednictvím výzkumných projektů, tak v doktorském studiu. Zásadním
obratem bylo zřízení pozice koordinátora pro zapojování do mezinárodních projektů a výzkumných sítí a
jmenování dr. Pavla Sitka do této funkce. Pod jeho vedením už vznikla řada iniciativ i praktických
podpůrných aktivit směřujících k tomu, aby se pracovníci fakulty mohli úspěšně hlásit i do těch
nejprestižnějších evropských projektových výzev typu grantů od European Research Council (ERC), Horizon
2020 apod. První takové návrhy výzkumných projektů již byly podány, většinou poprvé v historii fakulty.
Ovšem také v oblasti studijních výměn, v níž se naše fakulta stabilně drží mezi nejaktivnějšími fakultami
univerzity, jsme v loňském roce přistoupili k většímu důrazu na kvalitativní kritéria při vybírání partnerských
institucí pro výměny studentů, což vedlo k uzavření smluv s perspektivnějšími a prestižnějšími univerzitními
partnery. Celkově tedy fakulta viditelně zintenzívněla úsilí – organizačně i koncepčně – v rozvoji svého
potenciálu na poli mezinárodní spolupráce.
Mezi aktivitami, kterými se naše fakulta přímým způsobem a kontinuálně angažuje ve veřejném prostoru,
bych ráda vyzdvihla zejména několik veřejných přednášek mezinárodního rozměru, které se všechny
vztahovaly k naléhavým intelektuálním i společenským tématům dnešní doby: na půdě fakulty a za
mimořádného zájmu publika promluvil významný ruský historik, religionista a politolog prof. Andrej Zubov,
věhlasný matematik a filozof vědy z Oxfordské univerzity prof. John C. Lennox a také bývalá slovenská
premiérka a respektovaná socioložka prof. Iveta Radičová. Řadu vzácných osobností českého veřejného
života jsme na fakultní půdě uvítali i v rámci konference nazvané Společnost, právo a politika, kterou na jaře
fakulta spolupořádala s Nejvyšším soudem ČR a na níž vystoupili mimo jiné prof. Václav Bělohradský, prof.
Jiří Přibáň a dr. Anna Šabatová. Slibným počinem byl i podzimní kulturní festival Otevřené Palachovo
náměstí (Open Square), první svého druhu, sdružující tři významné kulturní instituce, které na Palachově
náměstí sídlí. Cílem bylo demonstrovat přirozené prolínání akademického, kulturního a veřejného dění a
pozvat veřejnost jakožto vítanou součást této sounáležitosti. Zatím méně nápadným, ale o nic méně
významným úspěchem loňského roku je i to, že rozsáhlá fakultní sbírka historicky i umělecky mimořádně
cenných odlitků antických soch z 18. století byla zapsána do Centrální evidence sbírek MK ČR jako jedna z
pouhých tří takových muzejních sbírek v držení Univerzity Karlovy.

Naše úspěchy však dostávají i poněkud nahořklou příchuť vinou tíživé finanční situace, způsobené z velké
části také dlouhodobě nejistým postavením tzv. malých oborů, které výrazně přispívají k naší jedinečné
pestrosti a zároveň představují odbornosti pro naši společnost nedocenitelné, ať už z hlediska kulturního,
sociálního nebo politického. Tento problém na fakultu dolehl v plné síle právě v uplynulém roce. Byli jsme
tak postaveni před nutnost vyrovnat se s akutně nepříznivou finanční situací, ale zároveň se tím nabízí
příležitost k hledání nových cest, jak potenciál fakulty co nejlépe využít. K tomuto hledání nám všem přeji
hodně sil i trpělivosti.
doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D., děkanka
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I. STUDIUM
garanti kapitoly:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy
1. Druhy studia a celkové počty studentů
K 31. 10. 2014 studovalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále pouze FF UK) 3906
studentů v 74 oborech bakalářského studia, 2093 studentů v 72 oborech navazujícího magisterského studia
a 159 studentů v 31 oborech pětiletého magisterského studia (podrobnější údaje o počtu pregraduálních
studentů v jednotlivých oborech viz Příloha č. 3, údaje o studentech doktorského studia viz kapitola Věda a
výzkum). Fakulta také nabízela další vzdělávání v podobě rigorózního řízení, kurzů celoživotního vzdělávání
a Univerzity třetího věku.
2. Akreditace
V roce 2014 podala FF UK celkem 44 akreditačních žádostí pro studijní obory: 22 žádostí o prodloužení
platnosti akreditace, 13 žádostí o rozšíření akreditace stávajících studijních programů o nové studijní obory,
2 žádosti o udělení akreditace novým studijním programům s novými studijními obory, 7 žádostí o
prodloužení platnosti akreditací studijních oborů na dostudování.
Dále v roce 2014 podala FF UK celkem 27 akreditačních žádostí pro obory habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem: 22 žádostí o prodloužení platnosti akreditace habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem, 1 žádost o prodloužení platnosti akreditace pouze habilitačního řízení, 2 žádosti o
prodloužení akreditace habilitačního řízení a udělení akreditace řízení ke jmenování profesorem, 2 žádosti o
udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem novým oborům (viz Příloha č. 4).
3. Rozvíjení studijních programů
Důležitým podpůrným mechanismem pro rozvoj studijních programů byly v minulých letech projekty Fondu
rozvoje vysokých škol (FRVŠ). Tento fond zanikl, nicméně byl nahrazen Vnitřní soutěží FF UK, kde bylo
možné přihlásit projekty do totožných programů, jaké byly vyhlašovány v rámci zaniklého FRVŠ. FF UK
realizovala v roce 2014 v rámci této vnitřní soutěže 60 projektů v celkové výši 3 000 000 Kč. Projekty byly
zaměřeny na inovaci výuky stávajících a vznik nových studijních předmětů jednotlivých oborů.
V roce 2014 realizovala FF UK rovněž 7 projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, přičemž 2
z těchto projektů byly v tomto roce dokončeny. V Operačním programu Praha Adaptabilita byly realizovány
2 projekty. Projekty se týkají inovace studijních programů pregraduálního studia. Inovovány byly obory
informační studia a knihovnictví (Ústav informačních studií a knihovnictví) a česká literatura (Ústav české
literatury a komparatistiky).
Filozofická fakulta rovněž vystupovala jako partnerská instituce při realizaci projektů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
4. Přijímací řízení
4.1. Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů
Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 vycházelo ze skutečnosti strukturovaného studia. Fakulta
nabízí studium jednooborové i studium dvouoborové, v němž umožňuje volnou kombinovatelnost oborů.
O studium na FF UK se pro akademický rok 2014/2015 ucházelo celkem 10 531 zájemců. Ke studiu v
bakalářských studijních oborech se přihlásilo 7376 uchazečů (o 1035 uchazečů méně než v akademickém
roce 2013/2014); o navazující magisterské studium projevilo zájem 2860 jedinců (o 21 méně než v
předcházejícím roce). Přijato bylo 2615 uchazečů – 1575 do bakalářských a 1040 do navazujících

magisterských studijních programů/oborů (přehled o počtech studentů přihlášených, přijatých a skutečně
zapsaných na jednotlivé obory je uveden v Příloze č. 5 a 6).
Ve studiu bakalářském a navazujícím magisterském bylo podáno 198 žádostí o přezkoumání rozhodnutí
děkana o nepřijetí. V případě 3 uchazečů děkanka žádosti vyhověla a původní rozhodnutí o nepřijetí zrušila.
Ostatní žádosti byly postoupeny k rozhodnutí rektora UK; rektor žádné žádosti nevyhověl.
4.2 Přijímací řízení do doktorských studijních oborů
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2014/2015 akcentovaly
transparentnost přijímacího řízení a důraz na jeho odbornou náročnost.
Přijímací řízení do doktorských studijních programů/oborů pro akademický rok 2014/2015 registrovalo
celkem 295 zájemců. Přijato bylo 205 uchazečů (viz Příloha č. 7). V přijímacím řízení do doktorského studia
byly podány 2 žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí. Děkanka jedné z nich vyhověla a druhá
z nich byla postoupena rektorovi; této žádosti rektor nevyhověl.
5. Absolventi bakalářského a magisterského studia
V roce 2014 absolvovalo studium na FF UK 665 studentů bakalářských studijních oborů, 93 magisterských a
437 navazujících magisterských studijních oborů (viz Příloha č. 8)
6. Studentské hodnocení výuky
Na závěr letního semestru 2013/2014 a zimního semestru 2014/2015 proběhlo na fakultě elektronické
studentské hodnocení výuky (viz http://evaluace.ff.cuni.cz) ve speciálně utvořené aplikaci.
V letním semestru 2013/2014 se v rámci hodnocení navrátilo 19 721 vyplněných dotazníků; v zimním
semestru 2014/2015 se navrátilo 22 613 vyplněných dotazníků.
V zimním semestru 2014/2015 proběhlo v aplikaci pilotní hodnocení doktorského studia jeho aktuálními
studenty i nedávnými absolventy.
7. Cena Jana Palacha
Fakultní Cenu Jana Palacha obdržel v roce 2014 Bc. Tomáš Diviák, student navazujícího magisterského
studia oboru sociologie, za bakalářskou práci Vztahy globálních měst optikou analýzy sociálních sítí.
8. Stipendia
Fakulta se dlouhodobě snaží o smysluplné využití stipendijního fondu, který je plněn výraznými částkami. V
úzké kooperaci se stipendijní komisí pokračovala v ustavené podpoře jednotlivých studentských projektů či
udělování účelových stipendií, a především v systému tzv. vnitřních grantů FF UK. Účelová stipendia byla
děkanem i děkankou fakulty udělována na základě podkladů stipendijní komise, vnitřní granty pak také na
základě stanovisek komise pro vědu. Vedle toho samozřejmě pokračovala standardní podpora formou
stipendií za vynikající studijní výsledky. Fakulta také stipendijně podpořila mimo jiné zapojení studentů a
doktorandů do institucionálních programů rozvoje vědy PRVOUK.
8.1 Stipendia za vynikající studijní výsledky
Podle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na filozofické fakultě byla v prosinci 2014
přiznána a vyplacena stipendia za vynikající studijní výsledky za předchozí akademický rok v celkové částce 3
520 000 Kč celkem 320 studentům (jednotlivým studentům byla vyplacena částka 11 000 Kč).

8.2 Vnitřní granty
Na FF UK byla vyhlášena rovněž interní soutěž studentských projektů, tzv. vnitřní granty – v roce 2014 jich
bylo podpořeno celkem 86 v celkové výši 9 144 000 Kč. Mezi nimi bylo podpořeno 11 projektů studentů
pregraduálního studia, kterým bylo v roce 2014 vyplaceno 1 345 tisíc Kč. Dále bylo podpořeno 75 projektů
doktorandů v celkové hodnotě 7 799 tisíc Kč (seznam podpořených grantů v roce 2014 viz Příloha č. 9).
9. Poplatky
Povinnost hradit poplatek za „další“ studium vznikla v roce 2014 (resp. poplatek se splatností v roce 2014)
celkem 332 studentům a povinnost platit poplatek za „delší“ studium v roce 2014 (resp. poplatek se
splatností v roce 2014) vznikla 3592 studentům FF UK v Praze.
Pro akademický rok 2014/2015 výši poplatků stanovil Statut Univerzity Karlovy v Praze (ve své Příloze č. 6).
9.1 Poplatek za „delší studium“
Pro studijní programy filologie, anglistika – amerikanistika, čeština v komunikaci neslyšících, překladatelství a
tlumočnictví a učitelství pro střední školy činí tento poplatek 14 000 Kč za 6 měsíců studia, pro ostatní
studijní programy 11 500 Kč za 6 měsíců studia.
9.2 Poplatek za „další studium“
Aktuální výše poplatku za další studium je stanovena na 0,- Kč.
9.3 Poplatek „za studijní program v cizím jazyce“
Pro bakalářské a magisterské studijní programy činí tento poplatek 110 000 Kč za rok, pro doktorské
studijní programy 70 000 Kč za rok.
10. Uznání zahraničního studia
V roce 2014 podalo žádost o uznání zahraničního studia 213 žadatelů. Ke kladnému vyřízení bylo fakultou
doporučeno 121 žádostí.
11. Uchazeči a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami
V roce 2014 bylo na fakultě evidováno 68 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v bakalářských,
magisterských a doktorských studijních oborech. Fakulta podporuje studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami modifikacemi, které se týkají jak přijímacích zkoušek, tak samotného studia, tj. organizace výuky,
úpravy studijních materiálů a způsobů plnění požadavků atestací. U přijímacího řízení podali uchazeči 74
žádostí o modifikaci přijímací zkoušky; všem žádostem bylo vyhověno. Funkci koordinátora péče o studenty
se speciálními vzdělávacími potřebami vykonával v roce 2014 PhDr. David Čáp.
12. Další vzdělávání
12.1 Rigorózní řízení
V roce 2014 získalo na FF UK titul PhDr. celkem 50 absolventů. K 31. 12. 2014 bylo přihlášeno k
rigoróznímu řízení a pokračuje v přípravě 74 zájemců.

12.2 Celoživotní vzdělávání (CŽV)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo v roce 2014 celkem 5 akreditací následujícím
vzdělávacím programům: Studium pro výchovné poradce, Učitelství pro střední školy, Učitelství pro SŠ –
společenské, ekonomické a právní vědy, které připravily katedra psychologie a katedra pedagogiky. Ústav
filosofie a religionistiky získal akreditaci MŠMT na kurzy Problémově zaměřená výuka filosofie a Člověk a
svoboda, technologie, příroda: etika na střední škole. Aktuální přehled všech platných akreditovaných
programů je uveřejněn na webových stránkách Centra dalšího vzdělávání (dále CDV).
V akademickém roce 2014/2015 se konalo celkem 7 přípravných kurzů pro zájemce
o studium na FF UK. Kurzy připravily: katedra psychologie (Přípravný kurz ke studiu psychologie, 162
posluchačů), Ústav českého jazyka a teorie komunikace (Uvedení do jazykové a literární bohemistiky, 31
posluchačů), katedra andragogiky a personálního řízení (Přípravný kurz ke studiu oboru andragogika, 65
posluchačů), katedra divadelní vědy (přípravný kurz Divadlo do kapsy, 20 posluchačů), Ústav translatologie
(Mezikulturní komunikace A a B, 46 posluchačů), Ústav germanistiky (Přípravný kurz na přijímací zkoušky
z německého jazyka, 17 posluchačů) a Ústav informačních studií a knihovnictví (Informační studia a
knihovnictví – přípravný kurz, 50 posluchačů). Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 391 posluchačů.
V letním semestru akademického roku 2013/2014 a v zimním semestru 2014/2015 se na fakultě konalo 38
vzdělávacích programů, do nichž se zapsalo 1357 posluchačů (podrobný přehled vzdělávacích programů CŽV
viz Příloha č. 10).
12.3. Univerzita třetího věku (U3V)
V akademickém roce 2013/2014 se ke studiu řádně zapsalo celkem 1763 posluchačů (fyzických osob).
Celkový počet návštěvníků programů je 3619 (většina si zapisuje více programů). Z tohoto počtu je 495
mužů a 3124 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 24 kateder a ústavů, které připravily 45 vzdělávacích
programů formou přednášek – pro 1. ročník 18 kurzů, pro 2. ročník 2 kurzy, pro 3. ročník 1 kurz, 12
vícesemestrálních programů a 12 seminářů. Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné práce nebo
úspěšným složením písemného testu 346 posluchačů. Na slavnostním shromáždění ve velké aule Karolina
jim byla dne 5. června 2014 předána osvědčení o absolvování U3V z příslušného vzdělávacího programu.
V akademickém roce 2014/2015 se ke studiu řádně zapsalo celkem 1870 posluchačů (fyzických osob).
Celkový počet návštěvníků programů je 3894 (většina si zapisuje více programů). Z tohoto počtu je 492
mužů a 3402 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 26 kateder a ústavů, které připravily 48 vzdělávacích
programů – 6 jednosemestrálních kurzů, 4 kurzy pro 2. ročník, 1 kurz pro 3. ročník, 26 vícesemestrálních
programů a 11 seminářů. Programy U3V na FF UK jsou koncipovány jako jedno-, dvou- nebo třísemestrální.
Tvoří je cyklus přednášek tematicky zaměřených podle oborů akreditovaných v rámci studijních programů (1
program = cca 50 až 280 posluchačů). Specializované nadstavbové semináře/workshopy pro absolventy
základních programů jsou určeny pro max. 25 osob. Také jazykové kurzy jsou určeny pro menší skupiny –
max. 20 posluchačů. Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování programu je předložení
desetistránkové závěrečné písemné práce nebo úspěšné vypracování písemného testu. Věkové složení
posluchačů U3V se pohybuje od 55 do 90 let.
Vzdělávací programy se realizují v oborech archivnictví a pomocné vědy historické, český jazyk, cizí jazyky,
dějiny umění, divadelní věda, egyptologie, etnologie, historie, hudební věda, informační studia a
knihovnictví, klasická archeologie, pravěká a raně středověká archeologie, překladatelství, pedagogika,
psychologie a sociologie.
Zvláštní kapitolu představují kurzy garantované Jazykovým centrem FF UK – jedná se o konverzační kurzy
angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a latiny (podrobný přehled vzdělávacích programů U3Vviz Příloha
č. 11).
12.4 Grundtvig – aGAin connected by volunteerINg (GAIN)
Univerzita třetího věku (U3V) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se již v roce 2013 zapojila do
dvouletého programu Grundtvig, který byl v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a
vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo
podporující toto vzdělávání. Ve spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině byl připraven pilotní projekt

s názvem aGAin connected by volunteerINg Opět spojení – dobrovolnictvím (GAIN). Projekt probíhal formou
vzájemné výměny dobrovolníků ve věku 50+ a umožňoval vyzkoušet si dobrovolnickou činnost v jiné
evropské zemi, předávat své znalosti druhým a v neposlední řadě získat nové životní zkušenosti. Hlavním
cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro efektivní rozvoj dobrovolnictví na U3V. Projekt ukázal různé
možnosti dobrovolnictví – např. průvodcovství po památkách, turistiku, přednášky pro Klub posluchačů U3V
či pro žáky základních škol, práci s dětmi apod. Důležitým výsledkem projektu byl i osobnostní rozvoj
dobrovolníků. Z dobrovolníků-solitérů se vytvořila velmi dobře kooperující skupina. Úkoly, které senioři plnili,
přispěly k jejich osobnostní integritě. Projekt také poukázal na možnosti, které by mohly univerzity využívat
v boji proti negativním důsledkům stárnutí. Díky projektu vznikl v rámci U3V významný prostor pro
seberealizaci seniorů a zaktivizoval se potenciál studentů v rámci dobrovolnických činností.
13. Organizační zajištění studia
Oblast studijních záležitostí byla v roce 2014 zajišťována studijním oddělením (bakalářské a magisterské
studium), oddělením vědy (doktorské studium), oddělením přijímacího řízení a vnějších vztahů (přijímací a
rigorózní řízení), akreditačním referátem (působícím v rámci studijního oddělení), zahraničním oddělením
(výjezdy studentů na zahraniční stáže a návštěvy studentů ze zahraničí) a Centrem dalšího vzdělávání FF
UK.
Studijní komisi FF UK v tomto roce předsedala doc. Lucie Pultrová, Ph.D., stipendijní komisi FF UK
předsedal nejprve Mgr. Jan Palkoska, Ph.D., následně doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

II. VĚDA A VÝZKUM
garant kapitoly:
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
V roce 2014 potvrdila FF UK svou roli nejvýznamnější humanitní instituce v zemi mimořádně širokým
spektrem vědeckých úspěchů doma i v zahraničí. K těm nejprestižnějším patří udělení ceny Templetonovy
nadace prof. Tomáši Halíkovi a objev hrobky dosud nedoložené královny Chentkaus III. expedicí Českého
egyptologického ústavu v prostoru pyramidové nekropole v Abúsíru. K hlavním úkolům, které byly v oblasti
vědy a výzkumu nastaveny, patří zásadní reforma doktorského studia a rekonstrukce grantové agendy od
podpůrné ke koncepční, zvláště ve vztahu k zahraničním projektům, se zaměřením na program HORIZON
2020.
1. Doktorské studium
Do prvního ročníku doktorského studia bylo přijato 205 z 295 přihlášených studentů. Ke studiu se pak do
1. ročníku zapsalo celkem 193 studentů, z toho 147 v prezenční a 46 v kombinované formě studia.
K 31. lednu 2015 studovalo na FF UK celkem 1535 doktorandů (z toho 508 v prezenční formě studia), což
je o 5 studentů méně než v minulém roce. Počty v jednotlivých ročnících k 31. lednu 2015 a počty
absolventů za kalendářní rok 2014 jsou níže uvedeny v tabulkách. V roce 2014 se uskutečnilo 147 obhajob
disertačních prací, z toho 142 proběhlo úspěšně a 5 neúspěšně (konkrétní přehled studentů včetně názvů
disertačních prací je uveden v Příloze č. 12). K 31. 1. 2015 mělo 153 studentů přerušené studium.
Průměrné roční stipendium na jednoho studenta doktorského studijního programu v prezenční formě studia
v roce 2014 představovalo 97 300 Kč, což je částka nižší než v předchozím roce.
Studentům prvních ročníků bylo vypláceno stipendium ve výši 6300 Kč měsíčně. V měsících lednu až září ve
druhém ročníku dosahovala výše stipendia měsíčně 8800 Kč a v měsících říjnu až prosinci 7900 Kč. Ve
třetím ročníku dostávali doktorandi v měsících lednu až září 9300 Kč a v měsících říjnu až prosinci 8300 Kč.
Studentům bylo po vykonání státní doktorské zkoušky stipendium navýšeno o 2000 Kč měsíčně.
Počet studentů doktorského studia podle ročníků k 31. lednu 2015
Ročník

Počet

I.

200

II.

211

III.

253

IV.

229

V.

201

VI.

165

VII.

146

VIII. a vyšší

130

Celkem

1535

Počet absolventů doktorského studia podle ročníku absolvování za rok 2014
Ročník
I.

Počet
‒

II.

_

III.

4

IV.

12

V.

14

VI.

23

VII.

17

VIII.

69

Celkem

139

V roce 2014 byly individuální studijní plány stávajících studentů převedeny do elektronické podoby
dostupné prostřednictvím studijního informačního systému (SIS). Individuální studijní plány nově zapsaných
studentů již byly sestavovány v SIS. Pro sestavování nových individuálních studijních plánů se vycházelo
z oborových studijních plánů, přičemž pro každý obor byly nově založeny specifické kódy předmětů a
atestací tak, aby se pokud možno minimalizovalo použití předmětů s velmi obecnými názvy, které na
dodatku k diplomu absolventů nevypovídají dostatečně o faktickém zaměření příslušných atestací.
2. Vědecká rada FF UK
V únoru 2014 došlo v souvislosti se zvolením nového děkana ke změně ve složení vědecké rady.
Do 13. 2. 2014 pracovala vědecká rada ve složení:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – H
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. ‒ S

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. ‒ F
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. ‒ F
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. ‒ F

doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. – S
doc. PD. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D. – H
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. ‒ F

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. ‒ S
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. ‒ F
doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. ‒ F
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. – F
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ‒ H

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. ‒ H
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. ‒ S
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. ‒ H

doc. Dr. Ing. Jana Klečková ‒ F

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. ‒ F
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – H

prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – S
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. – F
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. – H
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. ‒ S

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. ‒ H

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. ‒ H
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – F
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. ‒ S
prof. Miroslav Petříček, Dr. ‒ S
prof. PhDr. Ing. Jan Royt – H
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. ‒ H

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. ‒ H
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. ‒ H

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. ‒ F
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. – F
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. ‒ H
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. ‒ H
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. – F
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. ‒ F
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – H
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. – S
Od 14. 2. 2014 je složení následující:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – H
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. ‒ S ‒ je členem VR od března 2014

doc. Martin Cajthaml, Dr. phil. ‒ S ‒ je členem VR od března 2014
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. ‒ F

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. ‒ F
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. ‒ F

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. ‒ F

doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. – S
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. ‒ F
doc. PD. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D. – H
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. ‒ F
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. ‒ S
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. ‒ H ‒ členkou VR od března 2014

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ‒ H

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. ‒ S
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. ‒ H ‒ členem VR od března 2014
doc. Dr. Ing. Jana Klečková ‒ F

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. ‒ S
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. ‒ F
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – H
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – S
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. – H
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. ‒ H
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F
doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. ‒ F
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. ‒ S ‒ členem VR od března 2014

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. ‒ S
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. ‒ H

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. ‒ H
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – F
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. ‒ H
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. ‒ S
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. ‒ F

prof. Miroslav Petříček, Dr. ‒ S

prof. PhDr. Ing. Jan Royt – H ‒ členem VR od října 2014

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. ‒ H
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. ‒ S
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. ‒ S

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. ‒ H
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. – F
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. ‒ H

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. ‒ H
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. ‒ F

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. ‒ H
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. – F
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. ‒ F
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. – S

Jednotlivé skupiny vědních oborů byly k 31. 12. 2014 zastoupeny následovně: filologické vědy (F) 16 členů,
společenské vědy (S) 14 členů, historické vědy (H) 17 členů. Proporce mezi jednotlivými skupinami vědních
oborů zůstaly zachovány. Počet řádných členů vědecké rady se v průběhu roku zvýšil ze 41 na 47 osob.
Počet čestných členů zůstal zachován.
3. Řízení ke jmenování profesorem, habilitační řízení, čestná ocenění
V roce 2014 se uskutečnilo celkem deset jednání vědecké rady FF UK. Bylo zahájeno deset habilitačních
řízení a dvě jmenovací řízení. Vědecká rada projednala devět habilitačních a tři profesorská řízení. Jedno
habilitační řízení bylo vědeckou radou zastaveno. Jedno habilitační řízení bylo zastaveno na žádost
uchazeče. Rektor univerzity jmenoval v roce 2014 pět habilitantů. V témže roce jmenoval prezident
republiky sedm nových profesorů.
Pedagogové, studenti a badatelské týmy FF UK získali v roce 2014 řadu významných tuzemských i
zahraničních ocenění.
Prestižní Templetonovu cenu získal jako první Čech prof. Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky.
Slavnostní předání se uskutečnilo 14. května 2014 v Londýně. Ve stejném roce také získal řadu dalších
ocenění, např. čestný doktorát Erfurtské univerzity či pojmenování nové přednáškové auly Univerzity
v Oxfordu jeho jménem.
Prof. Janu Rychlíkovi z Ústavu českých dějin byl 5. listopadu 2014 slavnostně udělen titul doctor honoris
causa Univerzitou sv. Klimenta Ochridského v Sofii. Zároveň obdržel pamětní zlatou medaili univerzity s
modrou stuhou.
Dr. Dagmar Hartlová z Ústavu germánských studií obdržela na základě rozhodnutí švédského krále Karla
XVI. Gustava Řád polární hvězdy, členství první třídy. Prestižní ocenění získala na základě zásluh o Švédsko
a švédskou kulturu.
Doc. Jakubu Rákosníkovi z Ústavu hospodářských a sociálních dějin byla udělena cena Neuron pro mladé
vědce z oboru společenských věd za jeho práci v akademickém prostředí, zejména metodologickou
preciznost a zpracování témat, která mají přesah do dnešní doby.
V soutěži Slovník roku 2014, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, byl oceněn jaghnóbsko-český
slovník dr. Lubomíra Nováka z Ústavu srovnávací jazykovědy.
Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2014 získala studentka Barbora Kukrechtová z FF UK
za svou bakalářskou práci Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech.
Nadace Josefa Hlávky ocenila studentku Kateřinu Volekovou cenou pro talentované studenty, kteří prokázali
výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.
Cena Kateřiny Krausové za nejlepší diplomovou práci v oboru španělské filologie byla udělena Kataríně
Zatlkajové za diplomovou práci „Rayuela de Cortázar: un juego en muchos juegos“ (Cortázarova Rayuela –
hra v mnoha hrách).
Cenu profesora Matějčka v roce 2014 obdržely tři studentky Katedry psychologie: Lucie Matějovská za
výzkum diagnostiky dyslexie u dětí, druhé místo získala Tereza Noemi Havlíčková za práci Pěstounská rodina
z hlediska biologických dětí, jako třetí se umístila Alena Drápalová s prací Možnosti dynamické diagnostiky u
dětí v mateřských školách – Škála využití kognitivních funkcí (ACFS).
Student Michal Ctibor získal první místo v kategorii poezie v letošním ročníku Překladatelské soutěže Jiřího
Levého, a to za překlad čtyř ukázek z Vergiliovy Aeneidy.
Mathesiovu cenu, udělovanou nadačním fondem Viléma Mathesia za nejlepší studentské práce, získalo 8
studentů Ústavu anglického jazyka a didaktiky a Ústavu anglofonních literatur a kultur: Blanka Synková, za
diplomovou práci Language and content integration models in ELT; Ilona Procházková za diplomovu práci
Be/have, have/be as equivalents of Czech být/mít; and být/mít, mít/být as equivalents of English be/have in
parallel texts: a comparison of the semantic and information structure of divergent counterparts; Petra Johana
Poncarová za diplomovou práci From the Woods of Raasay to Glasgow Streets: Poetry of Place in the Works
of Sorley MacLean and Derick Thomson; Galina Kiryushina za diplomovou práci Saying Seen Again: Audio-

Visual Aspects of Samuel Beckett’s Company, Ill Seen Ill Said and Worstward Ho; Karolina Jiřelová za
bakalářskou práci Passivization of ditransitive verbs give and buy; Veronika Raušová za bakalářskou práci
Non-standard functions of like in spoken discourse; Simona Zvěřinová za bakalářskou práci English first person
plural imperative clauses and their Czech counterparts a Zdeněk Polívka za bakalářskou práci Religion of War:
The Disruption of Telos in Cormac McCarthy’s Blood Meridian.
Ústav bohemistických studií obdržel za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě
významná mezinárodní ocenění: pamětní vlaječku tchajwanské univerzity a tři stříbrné medaile Univerzity
Komenského v Bratislavě.
Historik prof. Jaroslav Pánek převzal 20. února 2014 na zasedání Vědecké rady FF UK za svou vědeckou a
pedagogickou činnost čestný titul emeritní profesor Univerzity Karlovy.
Stříbrné pamětní medaile FF UK byly 30. září 2014 uděleny paní Mileně Čížkové a dr. Martinu Součkovi za
jejich působení na FF UK.
V průběhu podzimu roku 2014 učinila expedice Českého egyptologického ústavu v prostoru pyramidové
nekropole v Abúsíru objev hrobky dosud nedoložené královny Chentkaus III. Jedná se o velmi významný
objev, přinášející nové informace k dějinám Egypta poloviny 5. dynastie.
3.1 Kritéria pro habilitační a profesorská jmenovací řízení
V roce 2014 se habilitační a profesorská řízení nadále řídila platnými zákonnými předpisy, Řádem
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. 4. 2006 a
Opatřeními rektora č. 9 a 17/2014.
4. Věda a výzkum
Systém podpory vědeckého výzkumu prostřednictvím Programů rozvoje vědních oborů na UK (PRVOUK)
pokračoval i v roce 2014 (přehled programů PRVOUK za FF UK je uveden v Příloze č. 13).
Velice důležitou součástí vědecko-výzkumné činnosti na FF UK, zejména v oblasti aplikace výsledků výzkumu
a vzdělávání v praxi, jsou projekty mezinárodní spolupráce spolufinancované Evropskou komisí. V roce 2014
bylo realizováno 7 projektů (z nichž jeden spolufinancoval také Evropský parlament), k čemuž je nutné
připočíst dva projekty, které byly započaty na začátku akademického roku 2013/2014 a v roce 2014 byly
úspěšně ukončeny. Mezinárodní spolupráce na této úrovni byla tak v roce 2014 na FF UK vedena hlavně
těmito směry:
a) Ústav translatologie pod vedením prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. řídil velice podstatné a mezinárodně
uznávané projekty On-line Resources for Conference Interpreter Training a Quality assurance – European
Masters in Conference Interpreting. Tyto projekty se zaměřují na rozvoj vzdělávání v oblasti překladatelství
s velkým důrazem na zavádění inovativních metod (vzdělávacích i technických) v praktické výuce. Cílem
těchto snah je vytvořit na Ústavu translatologie špičkové podmínky nejen pro výzkum, ale i pro studenty,
kteří díky výše zmíněným aktivitám najdou široké uplatnění v praxi.
b) V roce 2013 odstartoval projekt European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting
Disabled in Case of Disaster (EUNAD) s realizací na katedře psychologie, zaměřený na vývoj záchranného
systému pro hendikepované a sociálně vyloučené jedince. V roce 2014 byl projekt úspěšně dokončen.
c) Na Ústavu germánských studií je již od roku 2013 realizován projekt TransStar: raising transcultural,
digital and multitranslational competences, který se zaměřuje na podporu překladu a literární činnosti
v evropském prostoru.
d) Na Ústavu bohemistických studií se v roce 2014 začal realizovat projekt WRILAB – On-line Reading and
Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2, který se zaměřuje na výzkum
jazykových zvyklostí při výuce němčiny, češtiny, italštiny a slovinštiny jako druhého jazyka.
Důležitým projektem, jehož realizace pokračovala v roce 2014, je projekt Využití mezinárodních zkušeností s
business ontologiemi pro návrh a vývoj platformy propojení nezaměstnaných s poskytovateli přímých nabídek
práce prostřednictvím hyperlokálních služeb v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
který je řízen Ústavem informačních studií a knihovnictví a cíleně se zaměřuje na inovaci nástrojů podpory

zaměstnanosti v ČR s využitím spolupráce se zahraničními institucemi. Tento projekt byl v druhé polovině
roku úspěšně zakončen.
Významnou pomocí byly projekty zaměřené na podporu mladých akademiků. Univerzita Karlova v Praze
podpořila na filozofické fakultě 7 projektů specifického výzkumu probíhajícího od ledna do prosince 2014,
které byly zaměřeny výhradně na studenty doktorského a magisterského studia. Jednalo se o následující
projekty: Teorie komunikace (řešitelka Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.), Zaniklé civilizace a kulturní vývoj
současných národních společenství (řešitel Mgr. Jan Bičovský Ph.D.), Člověk a společnost III. (řešitel doc.
PhDr. Vojtěch Kolman Ph.D.), Podpora výzkumných projektů zaměřených na lingvistické obory a studium
literatury (řešitelka doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.), Informační věda a politologie –
mezioborový dialog (řešitel Ing. Martin Souček, Ph.D.), Podpora vědeckého výzkumu v oblasti fonetiky,
obecné lingvistiky a srovnávací jazykovědy (řešitelka doc. PhDr. Mirjam Friedová, Ph.D.) a Dějinný vývoj
regionů III. (řešitel prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.). Jde o projekty v rámci soutěže o vnitřní granty
(viz kapitola Studium), které významnou měrou napomohly většímu zapojení studentů doktorského studia
do vědecké činnosti fakulty. Výstupem projektů je rozsáhlá publikační činnost doktorandů zachycená
v osobní bibliografické databázi, potažmo v databázi RIV.
V roce 2014 pokračovalo celkem 50 projektů podpořených Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GA
UK). Dalších 44 projektů GA UK bylo v tomto roce na fakultě zahájeno. Projekty realizované v rámci GA UK
a vnitřních grantů FF UK se zaměřují na samostatnou vědecko-výzkumnou práci studentů převážně
doktorského a magisterského studia. Výstupy projektů tvoří monografie, vystoupení na vědeckých
konferencích a články ve vědeckých časopisech.
Dalšími významnými projekty vědy a výzkumu na FF UK jsou projekty Grantové agentury ČR (GA ČR),
kterých bylo v roce 2014 realizováno 58. Filozofická fakulta se také podílela v pozici spoluřešitele na 6
výzkumných projektech GA ČR realizovaných na vědecko-výzkumných pracovištích mimo Univerzitu Karlovu
v Praze (výčet projektů je uveden v Příloze č. 14).
Vědecko-výzkumná a publikační činnost byla spolufinancována i z dalších zdrojů: soukromých a vládních
nadací, ministerstev, zahraničních zastupitelstev a podobně (přehled všech projektů a poskytovatelů peněz
je uveden v Příloze č. 14, přehled finanční podpory od jednotlivých poskytovatelů za léta 2006−2014 je
uveden v Příloze č. 15).
Dne 14. 11. 2014 uspořádala FF UK ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář zaměřený na
možnosti humanitních a společenských věd v rámci ERC grantů (program Horizon 2020). Semináře, jehož
součástí byla prezentace vlastních projektů úspěšnými ERC řešiteli, se zúčastnil viceprezident ERC Pavel
Exner.
5. Collegium Europaeum
V roce 2014 pracovalo Collegium Europaeum, které je společným badatelským pracovištěm FF UK a
Filosofického ústavu AV ČR, jako sedmičlenný tým v této sestavě: doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. –
koordinátor a vědecký pracovník, PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. – vědecká pracovnice, Mgr. Ota
Pavlíček, Ph.D., Th.D. – tajemník a vědecký pracovník, PhDr. Dušan Radovanovič – vědecký pracovník, Mgr.
Mychajlo Fesenko – asistent, Mgr. Zdeněk Mužík – asistent a Mgr. Dan Török – asistent. Pracoviště
garantovalo dvě konference ‒ recenzní kolokvium Dies Bibliographicus IV. (Praha, Filosofický ústav AV ČR,
28. 2. 2014); mezinárodní symposium The Bohemian Reformation and Religious Practice XI. (Praha,
Akademické konferenční centrum, 18.–20. 6. 2014). Významným výstupem byla též výstava Evropa!!?
Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918−1989 (Právnická fakulta UK, FF UK, Evropský dům –
Zastoupení Evropské komise v ČR). Znovu byly prezentovány i starší výstavy Vytěsněná elita. Zapomínaní
učenci z Německé univerzity v Praze (Regionální muzeum v Teplicích, červen – říjen 2014) a Kacířská
univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417−1622 (Novoměstská radnice v Praze, červen
2014). V rámci letošní The Prague Lecture on Europe vystoupila Prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D.
(Univerzita Komenského, Bratislava), bývalá předsedkyně Vlády SR, a to s přednáškou Krize EU a
demokratický regres (FF UK, 25. 11. 2014). Z dalších veřejných přednášek stojí za pozornost vystoupení
Prof. Dr. Christopha B. Browna (Boston University) nazvané Zpívání evangelia: Reformace v Jáchymově
(Praha, Akademické konferenční centrum, 13. 2. 2014).

6. Pražské centrum židovských studií
Pražské centrum židovských studií (PCŽS) oslavilo 15. 1. 2014 tři roky své existence. V roce 2014
představilo řadu konferencí, workshopů a přednášek, postoupilo v procesu akreditace oboru židovská studia
a ve spolupráci se zahraničním oddělením děkanátu FF UK posílilo vazby s mnoha prestižními univerzitami
světa, zejména s Univerzitou v Tel Avivu. V roce 2014 Pražské centrum židovských studií pořádalo či
spolupořádalo mj. následující konference a workshopy:
Třetí výroční konference PCŽS s názvem Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy
proběhla 23. října v Clam-Gallasově paláci. Její druhá část měla formát mezinárodního kolokvia s názvem
The Prague Hebrew Book Colloquium.
Druhý Izraelský týden na Karlově univerzitě (5.–11. května) navázal na úspěšný první ročník, který se konal
na jaře roku 2013. „Týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a
zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními
institucemi. Letošní ročník hostil významné zahraniční osobnosti, například ředitele Schustermanova centra
izraelských studií na Brandeis University Ilana Troena či Hannu Yablonku z Ben Gurion University of the
Negev.
Centrum přivítalo řadu významných zahraničních hostů, např. Israela Yuvala a Israela Knohla (oba z
Hebrejské univerzity v Jeruzalémě). PCŽS také vydalo svoji první zahraniční publikaci s názvem Jewish
Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World (ed. Marcela Zoufalá). Svazek, vydaný v nakladatelství
Harrassowitz obsahuje třináct studií pracovníků PCŽS a hostů, které sledují problematiku židovských studií v
širokém časovém záběru od starověku po současnost.
7. Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-Kuovy nadace
V roce 2014 pokračovalo Mezinárodní sinologické centrum v podpoře výzkumu a internacionalizaci výuky
v oboru sinologie na FF UK v Praze podle tříletého programu schváleného tchajwanským ústředím Ťiang
Ťing-kuovy nadace v roce 2011. Také předložilo žádost o prodloužení projektu, která byla v prosinci 2014
schválena a podepsána oběma stranami.
Projekty centra jsou koncipované tak, že jsou částečně určené i pro partnerské instituce ve střední a
východní Evropě sdružené v East and Central European Review Committee. Centrum rozvíjí kontakty
s předními evropskými sinologickými institucemi, se sinologickými institucemi v USA (na prvním místě
s Center for Sinological Study při Harvardově univerzitě) a s pracovišti na Tchajwanu (Národní tchajwanská
univerzita, Academia Sinica). Spolupracuje i se sinology v ČLR, včetně Hong-kongu, a v České republice
úzce spolupracuje s Orientálním ústavem Akademie věd ČR. Na některých akcích se centrum podílelo ve
spolupráci s Knihovnou Václava Havla či Fórem 2000.
Mezinárodní sinologické centrum tradičně pořádá otevřený sinologický seminář, tj. jednorázové přednášky
odborníků z významných evropských i světových univerzit a výzkumných institucí. V roce 2014 to byli Roel
Sterckx (Cambridge University, VB), Hon Tze-ki (State University of New York, USA), Geremie R. Barmé
(Australian Centre on China in the World, Austrálie), Paul R. Goldin (University of Pennsylvania, USA), Jörg
Hüsemann (University of Leipzig, SRN), Shao Jiang (Centre for the Study of Democracy, University of
Westminster, VB) a Yang Zhiyi (Goethe University Frankfurt, SRN).
V rámci programu hostujících profesorů zve centrum do Prahy renomované odborníky různého zaměření v
oboru sinologie, kteří zpravidla přednášejí formou jednotýdenních intenzívních kurzů určených pro studenty
FF UK a také pro studenty partnerských univerzit východo- a středoevropského regionu vybrané na základě
otevřeného řízení. V roce 2014 to byli prof. Nanxiu Qian (Rice University, USA), prof. Doh C. Shin
(University of California, Irvine), prof. Yang Fangyan (National Taiwan University) a prof. Sebastian Liao
Hsien-hao (National Taiwan University).
Prostřednictvím grantů centrum nadále podporuje mobilitu studentů, mladých vědců a učitelů, menší
výzkumné projekty a vydávání publikací, především výstupů vědecké práce v oblasti sinologie a překladů
krásné literatury z čínštiny. V roce 2014 takto podpořilo 2 výzkumné projekty, umožnilo vycestovat na
konference a za badatelskou činností celkem 24 studentům a mladým vědcům a podpořilo vydání 6
publikací.

V roce 2014 centrum zorganizovalo ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR pracovní
workshop China’s Cultural Diplomacy: Role of Non-State Actors and Regional Variations a vlastní
mezinárodní konferenci Science as Knowledge, Ideal and Practice in 20th Century China, které se vedle
českých účastníků zúčastnili odborníci z ČLR, USA, Německa, Velké Británie, Francie a Itálie.
Centrum dále financuje jedno stálé postdoktorské místo (v roce 2014 zůstalo částečně neobsazeno) a
soustavně buduje sinologickou knihovnu, která je v současné době zásluhou této podpory nejlépe
vybavenou knihovnou svého druhu v České republice i v širším regionu. Vedle klasických knih a časopisů
centrum financuje také přístup do elektronické databáze klasických čínských textů Siku quanshu.
Centrum každoročně také hostí evropský výbor nadace, který projednává žádosti o doktorská a
postdoktorská stipendia ze všech evropských zemí. Členy výboru jsou profesoři sinologie z nejprestižnějších
evropských pracovišť.
8. Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií
V roce 2014 Centrum ázerbajdžánských a kaspických studií navázalo na činnost z roku 2013. Iniciovalo
zahájení výuky ázerbájdžánštiny a ázerbájdžánských reálií, kterou realizovali Roza Şafiyeva, ředitelka Centra
českého jazyka a kultury Bakuské slovanské univerzity, a Mgr. Eltay Dilbazi, Ph.D. Podílelo se společně
s Centrem pro strategická studia pod prezidentem Ázerbájdžánské republiky, se Střediskem bezpečnostní
politiky FSV UK a Institutem mezinárodních studií FSV UK na přípravě mezinárodní konference
Ázerbájdžánská bezpečnostní politika jako faktor míru a regionální stability, která se konala 9. června 2014 v
Praze. Této akci bylo věnováno 8. monotematické číslo Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických
studií. Centrum ve spolupráci s Vědní nadací prezidenta Ázerbájdžánské republiky zorganizovalo v
prostorách Karolina kulatý stůl a výstavu Prezentace ázerbájdžánské geologie v České republice, jejíž
vernisáže se 3. prosince 2014 zúčastnili velvyslanec Ázerbájdžánské republiky Farid Shafiyev, rektor UK Prof.
Tomáš Zima, děkanka FF UK Doc. Mirjam Friedová a další významní hosté. Cílem akce bylo navázání
kontaktů mezi českou a ázerbájdžánskou vědeckou komunitou. Prof. Eduard Gombár za Centrum
ázerbájdžánských a kaspických studií společně s ázerbájdžánským velvyslancem vystoupili 11. prosince 2014
v panelové diskusi na téma Ázerbájdžán – země velkých možnost", organizované ministrem průmyslu a
obchodu ČR Ing. Janem Mládkem. V prosinci 2014 vyšlo 9. číslo Bulletinu Centra ázerbájdžánských a
kaspických studií.
9. Další aktivity
V roce 2014 nadále pokračovala intenzivní vědecká a pedagogická spolupráce vycházející z dílčích projektů
realizovaných v rámci kateder a ústavů. Nedílnou součástí těchto projektů byla řada mezinárodních
konferencí, workshopů a seminářů. Podrobnější informace o nich jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách základních součástí.
Uskutečnil se druhý ročník lingvistické konference Lingvistika Praha 2014, určené primárně pro doktorandy
a pokročilé studenty lingvistických oborů z celé České republiky (letos prvně i ze zahraničí).
Mezinárodní doktorská škola Analyse de texte – Intertextualité, spoluorganizovaná Ústavem románských
studií, umožnila doktorandům a jejich školitelům z pěti zemí (Francie, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko, Polsko) vyslechnout si přednášky pozvaných francouzských profesorů a navzájem si představit
témata svých prací.
K již tradičním akcím se řadí březnová konference PRAGESTT, která si klade za cíl podporu odborné
spolupráce mladých germanistů.
Ústav Dálného východu uspořádal ve spolupráci s Japan Foundation (Sakura Core Projects) mezinárodní
konferenci Crossing Time and Space. Zaměřila se na problematiku přesahování času a prostoru v rámci
jednotlivých specializací japonských studií.
Ústav Českého národního korpusu zorganizoval v září 2014 IV. pražskou konferenci korpusové lingvistiky s
podtitulem „20 let mapování češtiny“.

Na FF UK proběhl pražský seminář mezinárodní vědecké konference Podkarpatská Rus v československém
státě 1918–1945. Bylo předneseno na šest desítek referátů předních odborníků na danou problematiku z
České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a dalších zemí.
Do Mezinárodního dne archeologie (festivalu věnovanému archeologickému dědictví a péči o něj) se 18. 10.
2014 poprvé zapojily české archeologické instituce, včetně pracovišť FF UK.
Proběhl jubilejní 10. ročník Konference mladých slavistů, na níž byly prezentovány výsledky prací mladých
badatelů z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Japonska, Maďarska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska,
Slovinska a Ukrajiny.
V listopadu 2014 se uskutečnila konference Orientalistika a afrikanistika, na které vystoupili mladí vědečtí
pracovníci z oborů arabistika, indologie, japanistika a koreanistika.
V prosinci 2014 uspořádal Ústav politologie konferenci Možnosti demokratické imaginace. Proběhla také
mezinárodní studentská konference Perspektivy klasické archeologie (PeKlA 2014).
FF UK se podílela na pořádání mezinárodní konference reflektující přijetí a šíření korejské populární kultury
(tzv. Korejská vlna neboli Hallju), na které vystoupilo 10 zahraničních profesorů z různých oblastí
společenských a humanitních věd.
Další akce a přednášky jsou uvedeny v sekci Vnější vztahy.

III. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
garant kapitoly:
doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková Ph.D., proděkanka pro zahraničí
V roce 2014 se mimo standardní způsoby studentské i akademické mobility, které jsou na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy dobře známé a běžně využívané a jejichž struktura i kvantita byla srovnatelná
s předchozími lety, začaly prosazovat i další způsoby mezinárodní spolupráce. V roce 2014 byl kladen důraz
na spolupráci v doktorském studiu, vědeckých projektech s mezinárodní účastí, spolupráci se zeměmi mimo
Evropskou unii, na vznik nových lektorátů, výukových center apod.
1. Erasmus
V rámci programu Erasmus+, který je jednou z hlavních možností výměn zejména v oblasti studentské
mobility, zaujímá filozofická fakulta díky vysokému počtu bilaterálních smluv přední místo v rámci celé UK.
Pozici aktivní fakulty podporuje i zveřejněná statistika Univerzity Karlovy v Praze.
V roce 2014 byl opět vydán aktualizovaný informační materiál pro přijíždějící studenty Erasmus Guide, ve
kterém studenti našli ucelený přehled o filozofické fakultě, jejích základních součástech a koordinátorech,
administrativních procesech nebo knihovnách, ale také praktické rady pro život v Praze. Materiál byl
připraven na základě osvědčeného vzoru použitého poprvé v předchozím roce 2013.
Počet platných smluv pro studijní pobyty Erasmus zůstává i po přechodu na program Erasmus+ víceméně
konstantní kolem 450 kusů. V rámci přechodu byly mnohé nevyužívané smlouvy nahrazeny smlouvami
s perspektivnějšími zahraničními univerzitami, které budou pro studenty FF UK atraktivnější (např. Velká
Británie a Skandinávie).
1.1 Studentská mobilita
V roce 2014 se počet přijíždějících studentů stabilizoval (po poklesu vzhledem k roku 2012, který byl –
respektive akademický rok 2012/2013 – extrémní, co se týče počtu přijíždějících Erasmus studentů) a
fakulta zůstala prakticky na úrovni roku 2013. Celkem bylo ke čtyř až devítiměsíčnímu studiu na FF UK
přijato 341 zahraničních studentů. Z tohoto počtu jich 82 přijelo na letní semestr 2013/2014, 164 na
zimní semestr 2014/2015 a 95 na celý akademický rok 2014/2015. Co se týče nejčastěji zastoupených
zemí, odkud studenti přijíždějí, tak již tradičně mezi ně patří Polsko, Francie, Německo, Španělsko a
Slovensko.
Z celkového počtu přijatých studentů byli dva studenti přijati na praktickou stáž v rámci programu
Erasmus+, a to buď přímo na fakultu, anebo na detašované pracoviště.
Počet studentů vyjíždějících na studijní pobyty v roce 2014 oproti roku 2013 poklesl z 277 na 222 (z toho
63 v letním semestru 2013/2014 a 159 v zimním semestru 2014/2015) – to je dáno jednak rozdělením
mezi výjezdy v letním a zimním semestru (za akademické roky je číslo konstantní, 248 v roce 2013/2014 a
246 v roce 2014/2015) a jednak značným nárůstem výjezdů na praktické stáže. Těch bylo v zimním
semestru 2014 realizováno 15 (tzn. dohromady s výjezdy v LS 2014 celkově v roce 2014 proběhlo 18
praktických stáží) a dalších 24 je plánováno na letní semestr 2015. Masivní nárůst je dán jednak volnějšími
a jasnějšími pravidly podle nových specifikací programu Erasmus+, jednak aktivitou jak odpovědných
pracovníků zahraničního oddělení děkanátu FF UK, tak koordinátorů na některých základních součástech,
jejichž studenti mají v studijních plánech povinnou či povinně volitelnou praxi.
Přes rekordní počet zájemců o výjezd bylo možné všechny výjezdy financovat v plné výši dle doporučení
Národní agentury pro evropské programy. Po započtení pobytů stornovaných studenty (obvykle ze
zdravotních a rodinných důvodů) bylo možné prodloužit původně jednosemestrální pobyty na zimní semestr
2013 na celý akademický rok 2013/2014 sedmadvaceti studentům.

V roce 2014 zahraniční oddělení připravilo pravidelný povinný informační seminář pro studenty, kteří byli
nominováni na pobyt. Tato forma předání informací o povinnostech a praktických radách spojených
s pobytem se velmi osvědčila a i pro další rok se s touto aktivitou počítá.
V letním semestru 2013/2014 pokračoval modulový systém kurzů a přednášek pro zahraniční studenty
v cizích jazycích. Jednalo se o modul Czech Culture: Fine Arts, Theatre, Cartoon, New Media, Landscape.
Celkem se ho zúčastnilo 16 studentů.
V zimním semestru 2014/2015 byly otevřeny dva moduly, kterých se zúčastnilo celkem 38 studentů.
Jednalo se o moduly: 1. Czech Culture: Fine Arts, Theatre, Cartoon, New Media, Environment; 2. Current
Issues of the Political and Social Life in the Czech Republic & Challenges of the World.
S velkým úspěchem se již pátý akademický rok setkávají u zahraničních výměnných studentů i semestrální
kurzy češtiny, které zajišťují studenti magisterského studijního oboru čeština jako cizí jazyk z Ústavu
českého jazyka a teorie komunikace v rámci své povinné pedagogické praxe.
1.2 Mobilita pedagogických pracovníků
V roce 2014 vyjelo na zahraniční univerzity vyučovat v rámci tohoto typu mobility 47 akademických
pracovníků. Nejnavštěvovanější zemí byla Itálie spolu se Slovenskem (obě země po 7 mobilitách),
následovaná Polskem (6), Německem (5), Velkou Británií (4) a pak Rakouskem, Francií a Finskem (všechny
tyto země po 3 mobilitách). Vždy dva výukové pobyty se pak uskutečnily v Belgii, Bulharsku a Portugalsku,
pouze jeden pak v Dánsku, ve Švýcarsku a ve Slovinsku. V roce 2014 vyjeli také dva technicko-hospodářští
pracovníci (koordinátoři programu Erasmus+ na fakultě) na školení v rámci mobilit pro zaměstnance, a to
do Irska.
1.3 Studentský klub Erasmus
Obdobně jako v minulých letech zahraniční oddělení spolupracovalo se studentským spolkem International
Club Charles University (http://www.ic-cuni.cz/). Studenti zapojení do těchto dobrovolnických aktivit
připravují pro přijíždějící studenty po celý semestr mnoho aktivit, z nichž je jako každoročně nutné
vyzdvihnout zejména Orientation Week, během kterého je studentům poskytnuta podpora při zahájení
jejich studia na fakultě i pobytu v Praze. International Club Charles University již několik let úspěšně
poskytuje tzv. buddy program, kdy přijíždějící student může zažádat o přidělení buddyho ‒ českého
studenta, který mu pomůže a poradí při všech jeho aktivitách během studijního pobytu v Praze.
2. CEEPUS
Na organizačním zajištění programu se podílí zahraniční oddělení, koordinátoři ze základních součástí a
MŠMT ČR.
V roce 2014 přijelo na letní semestr 21 studentů, z toho bylo 17 v režimu free-mover, a v zimním semestru
2014/2015 byli ke studiu přijati 2 studenti.
V rámci tohoto programu přijeli 4 pedagogové (Bosna a Hercegovina 2, Německo 1, Polsko 1) a 4
pedagogové FF UK vycestovali (Slovensko, Rakousko).
3. Kulturní (vládní) dohody
Na FF UK bylo v roce 2014 v rámci mezivládních dohod přijato 34 studentů (9 na letní semestr, 25 na
zimní semestr). Nejvíce studentů přijelo z Francie (6), z Polska (5) a ze Slovenska (5), dále pak z Itálie (4),
Bulharska (3), Egypta (3), Japonska (2), Německa (2), Španělska (2), Ukrajiny (1) a Lotyšska (1).
Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK přijato 12 studentů (3 v letním a 9 v zimním semestru), a
to z Ukrajiny, Gruzie, Kolumbie (Francie), Ruska a USA.
Na základě mezivládních dohod bylo v roce 2014 proplaceno cestovné 60 studentům FF UK ve výši celkem
808 005 Kč. Studenti využili smlouvy uzavřené s těmito státy: Argentina, Bulharsko, Chorvatsko, Izrael,

Jordánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko,
Švédsko, Ukrajina, Vietnam.
Na základě kvót bylo z FF UK ke studiu na zahraničních univerzitách nominováno celkem 29 studentů (13
Čína, 4 Egypt, 4 Chorvatsko, 1 Makedonie, 3 Rusko, 2 Řecko, 1 Slovinsko, 2 Švédsko).
Prostřednictvím výběrových řízení bylo v roce 2014 nominováno celkem 75 studentů
(4 Argentina, 5 Bulharsko, 2 Čína, 1 Estonsko, 6 Izrael, 2 Japonsko, 1 Korejská republika,
5 Litva, 6 Lotyšsko, 6 Maďarsko, 1 Mexiko, 10 Mongolsko, 1 Německo, 1 Peru, 7 Polsko,
8 Rumunsko, 1 Rusko, 3 Slovensko, 1 Slovinsko, 6 Vietnam).
Stejně jako v minulém roce i v roce 2014 filozofická fakulta využila možnosti nominace akademických
pracovníků, a to v 7 případech (vždy po jednom Itálie, Lotyšsko, Maďarsko,
Mongolsko, Polsko, Řecko, Slovinsko).
4. Mezinárodní visegrádský fond
Stálou možnost studia na FF UK pro zahraniční studenty představuje Mezinárodní visegrádský fond, který
podporuje spolupráci mezi zeměmi visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko).
Podpora je poskytována také studentům ze třetích zemí. Tohoto druhu stipendia využili v letním semestru
3 studenti (Polsko 2, Maďarsko 1), v zimním semestru 10 studentů (Polsko 3, Ukrajina 3, Slovensko 4).
Fond rovněž podporuje společné kulturní, vzdělávací a vědecké projekty.
5. Ostatní přijatí studenti
V rámci režimu free-mover přijelo na FF UK 14 studentů (Brazílie, Čína, Itálie, Kanada, Polsko, Rakousko,
Rusko, Španělsko, UK, USA). Dalších 5 studentů studovalo na FF UK v rámci jiných stipendijních programů
(např. Národný štipendijný program, Fulbright, Balassi Institut – Campus Hungary). Nejkratší pobyt trval 1
měsíc a nejdelší jeden akademický rok.
V termínu 8. 6.–5. 7. 2014 se konal jubilejní patnáctý běh letního kurzu pro studenty Technologického
institutu v Monterrey (je součástí povinně volitelného curricula školy) připravovaného Střediskem iberoamerických studií na základě meziuniverzitní dohody mezi institutem a Univerzitou Karlovou v Praze. V
přednáškách ve Šporkově paláci a při mimopražských exkurzích (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích, Kutná
Hora) se účastníci seznámili s českou historií a kulturou v kontextu střední Evropy a vztahů s hispánským
světem. Kurzu se zúčastnilo 14 studentů TECu. Tato pravidelná akce je součástí širší spolupráce UK s TEC
Monterrey, v jejímž rámci odjíždějí studenti FF UK pravidelně k semestrálním pobytům v různých kempech
institutu v Mexiku.
6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)
V roce 2014 přijelo v rámci přímé spolupráce 39 studentů (24 v letním a 15 v zimním semestru), a to na
základě smluv s univerzitami v 9 zemích (Austrálie, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Mexiko, Německo,
Rusko, Švýcarsko a VB).
Z dalších aktivit navázaných na přímou spolupráci uvádíme např. seminář a workshop 14 studentů z
University of Hamburg na Ústavu germánských studií FF UK ve dnech 20.–21. 3. 2014.
FF UK nominovala v rámci přímé spolupráce celkem 92 studentů (8 Austrálie, 2 Bělorusko, 3 Brazílie, 1
Čína, 2 Dánsko, 3 Finsko, 3 Chile, 3 Izrael, 8 Japonsko, 2 Kanada, 1 Kazachstán, 7 Korea, 1 Litva, 1
Lotyšsko, 4 Mexiko, 19 Německo, 2 Nový Zéland, 3 Rakousko, 12 Rusko, 7 USA).
Nominací akademických pracovníků v rámci přímé spolupráce využili akademičtí pracovníci tradičně v hojném
počtu celkem 65 (1 Francie, 2 Chorvatsko, 2 Itálie, 40 Německo [někteří víckrát], 11 Polsko [někteří
víckrát], 2 Slovensko, 6 Rusko [někteří víckrát], 1 Španělsko).

Pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce uskutečnilo celkem 69 akademických pracovníků (1 Egypt,
1 Finsko, 2 Korejská republika, 1 Lichtenštejnsko, 42 Německo, 14 Polsko, 3 Rusko, 5 Slovensko).
Nově byla uzavřena meziuniverzitní smlouva s University Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Francie.
V roce 2014 vyjádřila fakulta zájem o uzavření/rozšíření meziuniverzitních smluv s Prešovskou univerzitou
v Prešově (Fakulta humanitních a prírodných vied, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie); University
of Tallinn, Estonsko; University of Toronto, Kanada, Humboldt-Universität zu Berlin (projekt Central
Network).
Nově byly uzavřeny mezifakultní smlouvy s University of Tampere (School of Language, Translation and
Literary Studies), Finsko – lektorát ČJ; Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied;
University of Nebraska-Lincoln, USA; University of Reading, Velká Británie. Byla prodloužena spolupráce
s George Washington University, USA (podepsán první dodatek k Memorandum of Understanding) a s
University of Iowa, USA (nové Memorandum of Understanding).
7. Fond mobility (FM)
Fond mobility UK si klade za cíl finančně podpořit mj. zahraniční studijní a vědecké pobyty studentů a
pedagogů v souladu s každoročně vyhlašovanými prioritami UK. Předložené návrhy posuzuje univerzitní rada
FM a o poskytnutí prostředků ze zdrojů FM rozhoduje na základě doporučení rady rektor.
7.1 Počet podaných a podpořených přihlášek z FF UK v roce 2014
a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry: 62 přihlášek. Podpořeno bylo 60
přihlášek v celkové výši 2 836 000 Kč.
b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí: 4 přihlášky.
Podpořeno bylo 0 přihlášek v celkové výši 0 Kč.
c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 13 přihlášek. Podpořeno bylo 11 přihlášek
v celkové výši 332 000 Kč.
d) Podpora studia zahraničních studentů na UK v Praze: 14 přihlášek. Podpořeno bylo 12 přihlášek
v celkové výši 111 600 Kč.
e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK: 6 přihlášek.
Podpořeno bylo 6 přihlášek v celkové výši 89 000 Kč.
Zahraniční oddělení připravilo v roce 2014 opět řadu informativních schůzek o možnostech zahraničních
studijních pobytů, které byly zaměřeny na programy CEEPUS, AKTION, AIA, meziuniverzitní i mezifakultní
smlouvy. Informativní setkání proběhlo také se zástupci základních součástí, které o tyto informace projevily
zájem.
8. Společné studijní programy a projekty
Pracoviště FF UK realizují a připravují studijní programy na různých stupních studia ve spolupráci se
zahraničními partnery.
8.1 Programy a projekty Erasmus+
a) European Master Course TEMA European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity and
Development
Magisterský program Erasmus Mundus TEMA je letos vyučován čtvrtým rokem. Je organizován s podporou
EACEA a akreditován komisí MŠMT jako samostatný obor pro léta 2014−2018 pod názvem TEMA –
European Societies: Identity and Development / Sociétés européennes: identité et développement. Podpora
EACEA končí v roce 2017 a poté je možná reaplikace programu.

Na FF UK bylo v letním semestru 2013/2014 zapsáno v prvním ročníku (promotion Concorde) 5 studentů
(Maďarsko, Thajsko, Srbsko, Kolumbie, Nizozemí) a v druhém ročníku (promotion Etna) 4 studenti (Černá
Hora, Česká Republika, Sýrie, Kostarika). Tito čtyři studenti úspěšně dokončili studium obhajobou DP a
SZZK. Na partnerských univerzitách úspěšně ukončilo 5 studentů (Chile, Čína, Maďarsko 2x, Francie), kteří
absolvovali v Praze 1−2 semestry a také obdrželi diplom UK. V září 2014 vstoupil program do čtvrtého roku
a studium zahájily intenzivním týdnem v Praze dvě skupiny studentů: tj. 17 studentů tzv. promotion
Concorde v druhém ročníku − 11 v kategorii A (třetí země), 3 v kategorii B (EU) a 3 samoplátci. V prvním
ročníku, tzv. promotion Vltava nastoupilo 15 studentů − 3 kategorie B (EU), 9 kategorie A (třetí země) a 3
samoplátci. V zimním semestru v Praze studovaly 4 studentky „Vltava“ (Rusko, Černá Hora, ČR 2x) a 2
studenti „Concorde“ (Turecko, Rumunsko), v letním semestru studují 4 studenti „Vltava“ (Maďarsko 2x,
Turecko, Makedonie) a pět studentů „Concorde“ (ČR, Thajsko, Kolumbie, Srbsko, Nizozemí).
Součástí programu byl v letním semestru 2013/2014 pobyt prof. Cathleen Giustino (Auburn University) s
podporou programu TEMA a dr. Tanja Vahtikari z univerzity v Tampere v rámci bilaterální smlouvy
Erasmus+. V programu též přednášela jako host ing. arch. Eva Špačková z Technické univerzity v Ostravě a
prof. Miroslav Hroch. V zimním semestru 2014/15 byla hostem programu doc. Olga Zinovieva
(Lomonosova Univerzita).
Zájem o program je trvalý. Do posledního, pátého cyklu se přihlásilo 65 studentů, podle nového systému
přidělování stipendií jsme vybrali jednoho kandidáta na jediné stipendium, jež udělí EACEA pro evropské
studenty, 14 kandidátů na stipendium pro studenty z třetích zemí. V tomto roce se nepřihlásili studenti z
ČR. Doposud se přihlásili tři kandidáti na samoplátce (1 student z VB a 2 z Maďarska). Potvrzení o udělení
stipendií se očekává během dubna 2015. V současnosti se fakulta soustředí na propagaci programu pro
druhé kolo přijímacího řízení pro studenty samoplátce, resp. držitele jiných než evropských stipendií.
b) Erasmus Mundus Joint Doctorate: Text and Event in Early Modern Europe (TEEME)
V roce 2014 bylo přijato ke studiu 7 studentů z Velké Británie, Tuniska (2 studentky), Maďarska, Indie,
Singapuru a Taiwanu, z toho 1 student (Saksham Sharda – Indie) bude 2−3 semestry studovat na UK. 2
studentky 3. ročníku, Martina Pranić (Chorvatsko) a Maria Avxentyevskaya (Rusko), které studovaly na FF
UK a Freie Universität Berlin, odevzdaly disertační práce. Práce Martiny Pranić byla obhájena s
vyznamenáním dne 18. 2. 2015. Absolventka bude promovat na UK a převezme společný doktorský diplom
udílený v rámci programu TEEME. Obhajoba práce Marie Avxentyevské se bude konat na Freie Universität
Berlin).
8.2 Program EMCI
European Masters in Conference Interpreting (EMCI) je akreditovaný postgraduální rekvalifikační
dvousemestrální kurz v rámci konsorcia EMCI (11 evropských univerzit), který probíhal od října 2013 do
června 2014 a který s podporou Evropské komise a Evropského parlamentu připravoval konferenční
tlumočníky s češtinou zejména pro evropské instituce. Za FF UK byl do tohoto projektu zapojen Ústav
translatologie. Kurz je realizován jednou za dva roky.
8.3 Společné studijní programy Double degree
a) V roce 2014 pokračovala příprava společného studijního programu Němčina pro mezikulturní komunikaci,
garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D, Ústav translatologie. V rámci spolupráce se uskutečnilo několik
společných setkání zástupců obou institucí, na kterých byly diskutovány mimo jiné otázky struktury
studijního oboru, financování programu a vzájemné kompatibility.
b) Také příprava dalšího společného studijního programu Doppel – Master – German Language and
Literature in Central Europe s Universtät Köln a Ústavem germánských studií FF úspěšně pokračovala
společným setkáním zástupců obou institucí a přípravou smluv, které jsou nezbytnou součástí celého
programu.

9. Programy cotutelle
Doktorské studium „pod dvojím vedením“ (cotutelle) se úspěšně rozvíjelo i v roce 2014. Byly uzavřeny 2
nové smlouvy a 3 dodatky, a to z oborů dějiny výtvarného umění, kulturologie, románské literatury, pravěká
a středověká archeologie a historie/obecné dějiny.
Uskutečnily se 4 obhajoby disertačních prací pod dvojím vedením, a to z oborů české dějiny, anglická a
americká literatura, románské jazyky, románské literatury.
V roce 2014 bylo rozjednaných (dosud neuzavřených) 5 dalších nových smluv a 3 dodatky.
10. Organizace kurzů pro zahraniční studenty
Zahraniční oddělení ve spolupráci s katedrami FF UK a externími spolupracovníky také zajišťuje několik
extrakurikulárních programů, určených primárně pro anglicky mluvící studenty na úrovni bakalářského studia,
kteří hradí školné. Jejich statut jim umožňuje začlenit se plnohodnotně do studia v rámci FF UK a programy
zároveň integrují samoplátce, ostatní studenty nominované domovskými univerzitami na základě různých
mezifakultních a meziuniverzitních smluv a především účastníky programu Erasmus+. Nabízí tak studentům
unikátní multikulturní prostředí a možnost porovnání různých vzdělávacích systémů v Evropě i v Severní
Americe. Fakulta nabízí kromě dvou stěžejních programů East and Central European Studies a UPrague také
krátkodobé studijní pobyty v rozsahu 4–9 týdnů, kde výuku zajišťují členové akademické obce FF UK,
externí pracovníci a zahraniční lektoři z partnerských škol. Administrativně všechny programy včetně
doplňkových aktivit zajišťují pracovníci zahraničního oddělení, akademický dozor vykonává pětičlenná Rada
programu ECES, do jejíž kompetence patří schvalování a kategorizace kurzů, schvalování konečné podoby
sylabů, vyhodnocení evaluací ap. Kromě akademických aktivit (kurzy, studijní pobyty, orientace, dvoutýdenní
intenzivní kurzy českého jazyka) nabízí programy i klasické studijní cesty s doprovodem vyučujících,
zprostředkování dobrovolnické práce v neziskových organizacích, návštěvy kulturních a společenských akcí a
24-hodinovou telefonickou asistenci včetně trvalé přítomnosti koordinátorky programu v místě ubytování.
Součástí přijímacího řízení je také asistence při podávání žádosti o vízum, včetně individuálních konzultací, a
orientační setkání se studenty na jednotlivých univerzitách prostřednictvím počítačové sítě (skype, webinar
atd.). Kontakt s ostatními studenty zprostředkovávají členové International Club of Charles University. Tento
klub byl založen studenty Univerzity Karlovy v Praze, kteří koordinují společenské, kulturní a sportovní akce
pro zahraniční studenty různých forem pobytů a programů. Velmi využívaný je také „Buddy Program“, který
umožňuje setkávání jednotlivých českých a zahraničních studentů na základě zprostředkovaného kontaktu
jednotlivců. Z hlediska personálního i technického jsou programy velmi dobře vybaveny, včetně rodilé
anglické mluvčí. Délka programů je 113 dní, z toho tvoří 21 dní orientace (výuka českého jazyka,
jednodenní studijní cesty mimo Prahu, tematicky zaměřené přednášky atd.).
10.1 Program ECES (East and Central European Studies)
V semestrálním programu studovalo celkem 130 studentů v 49 programem vypsaných i katedrových
kurzech, což představuje 12 % meziroční nárůst. Vedle těchto kurzů absolvovali všichni studenti povinně
dvoutýdenní intenzivní kurz českého jazyka a kultury v celkové dotaci 52 hodin.
Přijatí studenti studovali v kurzech ze 6 oborů: literatury (5 kurzů), umění a kultury (13 kurzů), historie (7
kurzů), sociologie a psychologie ( 12 kurzů), v oblasti ekonomiky a politologie (9 kurzů) a jazyků (3 kurzy).
Každý má hodnotu 3 US nebo 6 ECTS kreditů, dotaci 52 hodin a je akreditován domovskými univerzitami
studentů. Malý počet studentů si také zapsal kurzy na jiných fakultách UK, což přispívá k rozmanitosti jejich
studijních programů. Ve speciálním letním programu v délce 32 dnů studovalo celkem 67 studentů v 11
programem vypsaných kurzech. Tato krátkodobá forma studia nadále potvrzuje svoji zvyšující se atraktivitu
pro zahraniční studenty vzhledem k menší časové i finanční náročnosti. V roce 2014 jsme obdrželi 78
přihlášek z National University of Singapur (NUS), ke studiu bylo přijato 39 studentů. Tato univerzita patří
k respektovaným vzdělávacím institucím a 15. 9. 2014 zahraniční oddělení připravilo celodenní setkání s
představiteli NUS, včetně přijetí u děkanky FF UK. 4 studentům NUS bylo uděleno stipendium. Dle
vzájemné dohody pro příští rok FF UK připraví rozšíření možnosti studia během července a srpna.

10.2 Program UPrague
Tento nadstandardní výběrový program nabízí vždy výhradně v jarním semestru 21 míst pro studenty
University of Miami, Florida, USA a zahrnuje jeden mezioborový exkluzivní kurz v oboru politologie,
literatury a historie a dále 6 volitelných předmětů ve stejných kategoriích jako program ECES. Náročné
přijímací řízení a nominaci zajišťuje partnerská univerzita, která program velmi podporuje; program patří
mezi její stěžejní zahraniční aktivity. Jedná se o dlouhodobě velmi úspěšný projekt přímé komerční
zahraniční spolupráce.
10.3 Council on International Educational Exchange (CIEE), Portland, USA
Ve spolupráci s jednou z nejstarších vzdělávacích institucí v USA studovalo na FF UK celkem 379 studentů.
Akademický dozor programu zajišťuje pověřený pracovník z řad pedagogů FF UK, jehož kompetence
dočasně v zimním semestru převzala Akademická rada programu ECES.
10.4 Krátkodobé programy a letní školy
Na základě uzavřených smluv zajišťuje fakulta následující letní školy:
a) Simon Fraser University, Vancouver, Canada – 15 účastníků studovalo ve 4 kurzech a zúčastnilo se 5
jednodenních a jedné týdenní studijní cesty v rámci ČR. Tato spolupráce umožňuje reciproční stáže
studentům FF UK, výuku zajištuje jeden vyučující zahraniční univerzity a vyučující FF UK.
b) The College of William and Marry, Williamsburg, USA – zapsáno 43 studentů ve studijním programu
zaměřeném na „Site of Memories in Europe“, letní školu vede pedagog ze zahraniční univerzity, výuku
dalších 4 kurzů zajišťuje FF UK.
Kromě zlepšení mezinárodních kontaktů obecně tyto programy znamenají důležitou formu zahraniční
spolupráce, dále poskytují pedagogům FF UK možnost vyučovat v cizím jazyce rodilé mluvčí a také
představují mimořádný zdroj příjmů jak pro vyučující, tak pro FF UK.
10.5 Letní škola slovanských studií (LŠSS)
Největší mezinárodní renomé mezi letními školami, které každoročně pořádá FF UK, má LŠSS organizovaná
Ústavem bohemistických studií. Ve dnech 25. července až 22. srpna 2014 se uskutečnil 58. běh, kterého se
zúčastnilo celkem 142 studujících, z toho 119 interních a 23 externích. Stipendistů MŠMT ČR bylo celkem
80, hostů RUK 15 a 2 hosté FF UK, celkem z 37 zemí. Účastníci byli rozděleni podle stupně znalostí do čtyř
úrovní: začátečnické, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Realizovaly se tři kurzy pro začátečníky,
2 na základě angličtiny, 1 na základě němčiny. Na úrovni pro mírně pokročilé probíhaly také tři kurzy, z
toho u dvou byla zprostředkujícím jazykem výuky angličtina, u jednoho němčina. Kurzy pro středně
pokročilé byly také tři, dva na základě angličtiny a jeden na základě němčiny. V kurzech pro pokročilé byli
studenti rozděleni již bez ohledu na mateřský jazyk podle stupně znalostí češtiny také do tří skupin. Na
základě zkušeností z minulých let byly pro 58. běh opět připraveny tři přednáškové cykly: cyklus A byl
zaměřen na přednášky z jazykovědy a české literatury; cyklus B byl zaměřen na českou kulturu, umění a
českou historii – oba cykly byly přednášeny česky; třetí cyklus C byl veden německy nebo anglicky se
zaměřením na české dějiny a kulturu a byl určen i pro posluchače nižších kurzů. Celkem bylo předneseno 31
přednášek. Pozitivní ohlas měly především přednášky šířeji a obecněji zaměřené, na které pak mohla
navazovat diskuse a konverzační témata v jazykových kurzech. Exkurze, výlety a další komponenty
kulturního a společenského programu navazovaly na výběrový kurz českých reálií a na program
přednáškových cyklů a tvořily integrální součást kulturního působení Letní školy. Bohatý kulturní a
společenský program Letní školy slovanských studií přispívá k vytvoření celkové přátelské atmosféry, která je
pro splnění jejího kulturního poslání nezbytná.

10.6 Letní škola lingvistiky znakových jazyků (CISL)
Úspěšně proběhl první ročník Letní školy lingvistiky znakových jazyků CISL (The International Summer School
2014: Current Issues in Sign Language Linguistics), mezinárodní projekt organizovaný skupinou studentů
oboru Čeština v komunikaci neslyšících z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK. V České republice
se jednalo o vůbec první akci takovéhoto druhu a rozsahu. Letní škola se skládala ze dvou částí, přednášek a
workshopů, jichž se zúčastnilo na 50 delegátů a vystoupilo zde 12 odborníků z několika zemí. Záštitu nad
akcí převzal rektor UK prof. Tomáš Zima a děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová.
10.7 Czech Studies – Česká studia
Také v roce 2014 byla úspěšně realizována výuka českého jazyka pro cizince s názvem Czech Studies, kterou
garantuje Ústav bohemistických studií. Jedná se o jednosemestrální a dvousemestrální program určený
zájemcům o český jazyk a českou kulturu. Program je tradičně využíván zahraničními studenty slavistiky a
příbuzných oborů. Výuka probíhala v 5, resp. 4 skupinách dle pokročilosti studentů, což umožňuje
jednotlivým účastníkům individuální tempo studia. Kurz v roce 2014 absolvovalo v letním semestru 51
studentů, v zimním semestru 35 studentů. Součástí programu Českých studií jsou také dvoutýdenní
intenzivní kurzy, kterých se zúčastnilo 15 studentů. V tomto roce došlo ke stabilizaci rozpočtu programu,
ale jeho chod velmi negativně ovlivňuje vízová politika ČR, resp. nevyjasněnost statutu programu vzhledem
k zákonu č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. Dle nového výkladu nebyl určitému počtu
studentů prodloužen pobyt a nemohli tedy studia dokončit. Fakulta tuto situaci dlouhodobě řeší s Odborem
azylové a migrační politiky MV ČR.
11. Zahraniční dary
V uplynulém roce rovněž úspěšně pokračovala spolupráce s Anglo-Czech Educational Fund. Cílem nadace,
založené Arnoštem Kramerem, je prostřednictvím stipendia podporovat roční studijní a vědecké pobyty
vynikajících studentů-doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii, a
tím také posílit vědeckou spolupráci mezi Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a nejlepšími britskými
univerzitami. V roce 2014 příspěvek na pobyt získalo 5 uchazečů: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (University
of Oxford), Mgr. Martina Bardoňová, (University College London), Mgr. Kateřina Lundáková (University of
Glasgow), PhDr. Matěj Bílý (The London School of Economics and Political Science), PhDr. Radek Buben
(Queen Mary, university of London). Celkem bylo rozděleno 41 000 liber.
12. Krátkodobé a dlouhodobé pobyty zahraničních akademických pracovníků na FF UK v roce 2014
K posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolupráce jednotlivých pracovišť FF UK s významnými
zahraničními odborníky přispělo v roce 2014 pokračování podpory zahraničních pedagogů, a to částečným
uhrazením nákladů na dlouhodobé pobyty zahraničních lektorů působících na FF UK (celkem na filozofické
fakultě působí v současné době 30 smluvních zahraničních lektorů). Všechny aktivity probíhaly v součinnosti
se základními součástmi, které díky projektu mohly navázat novou spolupráci či rozvíjet spolupráci stávající.
FF UK podporuje takto lektory z Francie, Belgie, Dánska, Švédska, Norska, Rakouska, Brazílie, Maďarska,
Rumunska, Chorvatska, Polska, Bulharska, Číny a Finska.
13. Mimořádné finanční příspěvky poskytnuté na základě podané žádosti
V roce 2014 zahraniční oddělení poskytlo akademickým pracovníkům FF UK mimořádné finanční prostředky
na částečné pokrytí nákladů spojených s výjezdy a pobyty na zahraničních institucích ve výši 80 000 Kč.
Přidělené finanční prostředky byly použity zejména na úhradu letenek, jízdenek, konferenčních poplatků a
případně ubytování. Příspěvek byl přidělen 11 akademickým pracovníkům z 8 základních součástí.

14. Mezinárodní vědecká spolupráce
a) Formou Intensive Programmes v rámci Erasmus+ proběhl projekt nazvaný Staging European Identities –
Memory, Conflict and Commerce in Early Modern European Culture, jehož garantem byl prof. PhDr. Martin
Procházka, CSc., Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK. Partnerská pracoviště zahrnovala Universidade
do Porto, Universiteit Utrecht, Freie Universität Berlin, Universitá degli Studi di Ferrara, Universidad de
Murcia, Université Paul Valéry, Montpellier III, a Universytet Jagielloński, Krakow. Program, který byl
hodnocen jako výborný Národní agenturou, skončil 31. 8. 2014.
b) Erasmus+: strategická partnerství v ČR: v září 2014 byl v rámci tohoto programu ve velké konkurenci
vybrán Domem zahraničních služeb MŠMT k finanční podpoře projekt FF UK Ústavu řeckých a latinských
studií Digital Editing of Medieval Manuscripts. Projekt, který FF UK koordinuje a jehož partnery jsou
Quenn Mary University of London, École des hautes études en sciences sociales, Università degli Studi di
Siena a Stiftsbibliothek Klosterneuburg, se zaměřuje na vědeckou práci cílenou na zpracování středověkých
pramenů pro on-line zveřejnění odborné veřejnosti.
c) Erasmus+: strategická partnerství ve Francii: Ústav translatologie byl přizván Université Rennes ke
spolupráci na projektu Optimising translator training through collaborative technical translation, který se
věnuje výzkumu nových výukových metod pro tlumočníky a překladatele.
15. Spolupráce s kulturními středisky
Filozofická fakulta UK dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních institucí, jejichž posláním je šířit
poznatky o kultuře a jazyce svých zemí. S ohledem na aktivity organizované přímo v rámci FF UK zasluhuje
zvláštní pozornost spolupráce s Institutem Camões (Portugalsko), Institutem Cervantes (Španělsko) a
s lektorátem katalánštiny, jenž je zakotven v dohodě mezi Univerzitou Karlovou a vládou Andorry.

IV. ROZVOJ
garant kapitoly:
Ing. Jiří Gregor, proděkan pro rozvoj
1. Hospodaření
V roce 2014 činily celkové výnosy 692 169 111,52 Kč. Na provozní dotace z celku připadlo 537 972 234,54
Kč,
tržby
z
prodeje
služeb
činily
64 339 970,72
Kč,
ostatní
výnosy
81 898 598,73 Kč a vnitroorganizační dotace a výnosy 7 958 307,53 Kč.
Nákladová strana v celkové výši 690 643 175,40 Kč byla z téměř 61 % tvořena osobními náklady ve výši
424 154 337,51 Kč, spotřeba materiálu a energií se na celkových nákladech podílela částkou 24 088 765,14
Kč, náklady na služby činily 75 811 728,25 Kč, ostatní náklady a odpisy tvořily v celkovém úhrnu
146 647 312,26 Kč, daně a poplatky 6 870,00 Kč a vnitroorganizační náklady 19 934 162,24 Kč.
Daň z příjmu činila 1 391 768,00 Kč.
Celková bilance provozního rozpočtu fakulty v roce 2014 je kladná ve výši 134 168,12 Kč. Podíl jednotlivých
složek na celkovém hospodářském výsledku je uveden v Příloze č.16.
2. Tým děkanátu
Dne 1. 2. 2014 došlo ke změně na pozici vedoucího oddělení vědy. Dosavadního vedoucího Mgr. & Mgr.
Jana Bártu vystřídal Mgr. Petr Jedelský. Důvodem změny byla nutnost uvolnit Jana Bártu pro výkon funkce
fakultního právníka, dosud tuto funkci vykonával současně s výkonem funkce vedoucího oddělení vědy.
V listopadu 2014 byla zřízena pozice koordinátora zapojení do mezinárodních projektů (Research Network
Coordinator), kterou zastává PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.
K významným změnám došlo v rámci Správy budov FF UK. Ke dni 30. 6. 2014 ukončil z vážných zdravotních
důvodů pracovní poměr Ing. Jan Pospíchal (zemřel 21. 7. 2014). K 20. 5. nastoupila na pozici technika
přípravy a realizace investic Ing. arch. Simona Dočkalová, která v souvislosti se změnou Organizačního řádu
děkanátu od 1. 11. 2014 vykonává funkci vedoucí Správy budov. Pozice nebyla do té doby obsazena, úkoly
vykonávali vedoucí provozu budov a proděkan pro rozvoj.
V návaznosti na zřízení samostatného oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, související též se
změnou Organizačního řádu děkanátu, byl dne 20. 11. 2014 jeho vedoucím jmenován Mgr. Daniel Soukup,
Ph.D.
V podzimních měsících roku 2014 se péčí PhDr. Karolíny Chundelové uskutečnily tři vycházky po Praze
s odborným výkladem ředitele Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Richardem Biegelem, Ph.D., které byly
určeny pro zaměstnance děkanátu a knihovny FF UK. Všechny byly věnovány architektuře Malé Strany a
většina z nich byla spojena s návštěvou významné pražské pamětihodnosti. Dne 14. září se konala vycházka
Mezi Valdštejnskou a Vrtbovskou zahradou, 17. října následovala vycházka Od Klárova na Kampu a vycházka
12. prosince vedla Z Pohořelce do Nerudovy ulice. Hojný počet účastníků každé vycházky dokázal, že je o
podobné aktivity mezi pracovníky fakulty velký zájem. Vycházky se staly v rámci fakultního života již tradicí,
kromě poučení přispívají k lepšímu vzájemnému poznávání se především pracovníků děkanátu a navázaly na
obdobně koncipované vycházky z předchozích let.
Úvod a závěr roku 2014 byl orámován dvěma mimořádnými akcemi. První z nich byl tzv. filozofický
happening Finis Carduelis, na kterém se večer 21. ledna 2014 v aule hlavní budovy FF UK představilo šest
hudebních těles, jejichž členy jsou zaměstnanci či studenti fakulty (skupiny Der Šenster Gob, Apocalyptica
Revival, Typ Skršín, Tři dny na břiše a vokální soubory Siloe a Gontrassek), vrcholem večera bylo pak hodinové
vystoupení skupiny Traband. V průběhu akce došlo i k neformálnímu rozloučení zaměstnanců fakulty s doc.
PhDr. Michalem Stehlíkem, PhD., k ukončení jeho funkčního období a osmiletého úspěšného působení ve
funkci děkana na FF UK. Zároveň týž den proběhla vernisáž výstavy Civilizace země na Nilu, kterou připravili
pracovníci Českého egyptologického ústavu.

Hektický závěr roku pak zpříjemnila akce Štrůdlování, určená víceméně zaměstnancům děkanátu fakulty a
knihovny, kdy ve čtvrtek 27. listopadu odpoledne a večer proběhl „festival“ jablečných závinů a dalších
pochutin připravených zaměstnanci (zejména zaměstnankyněmi) děkanátu a knihovny.
3. Provoz a vnitřní správa fakulty
V roce 2014 byla realizována celá řada akcí zaměřených jednak na rozvoj podpůrných prostředků a procesů,
jednak na zlepšení administrativy fakulty.
3. 1 Informační systémy pro správní činnosti
Rok 2014 byl ve znamení analytických a přípravných prací pro zavedení čtyř nových administrativních
informačních systémů. Během roku byly analyzovány funkční i právní aspekty, vybrán dodavatel a probíhala
příprava na implementaci jednotlivých systémů.
Prvním z těchto systémů je aplikace SmartEmailing, jejímž prostřednictvím bude možno efektivně
distribuovat informace o fakultě, nabídky dalšího vzdělávání a komerčních produktů fakulty a spravovat
kontakty potenciálních zákazníků. Práce na implementaci tohoto informačního modulu směřují k tomu, aby
byl do užívání zaveden v únoru roku 2015.
Dále byl finalizován po funkční i obsahové stránce modul Legislativa, který umožňuje systematizovat všech
přibližně pět set fakultních předpisů vydaných od roku 1999, tj. od platnosti stávajícího vysokoškolského
zákona, kdy proběhla úplná rekodifikace předpisů. Všechny předpisy jsou uloženy v prohledávatelném
dvojvrstvém PDF se scanem originálu. K dispozici je vždy předpis i v editovatelném formátu RTF. Aplikace
umožňuje vyhledávat jak podle mnoha různých kritérií, tak full-textově. Uvedení do ostrého provozu je
naplánováno na březen 2015.
Během roku rovněž probíhaly intenzívní přípravy informačního modulu Docházka, který zjednoduší
administraci agend v personální a mzdové oblasti na základních součástech. Modul pracuje s daty
z univerzitního personálního systému, takže odpadne ruční aktualizace stavu zaměstnanců a údajů o nich,
příznačná pro původní systém. Údaje o docházce, nároku na stravenky a další údaje budou zpětně
přenášeny do mzdového systému a nahradí ruční přenášení dat dosud zajišťované mzdovou účtárnou.
Systém dále umožní plánovat dovolenou nebo třeba generovat cestovní příkazy. Ostré nasazení se
předpokládá v dubnu 2015.
Posledním z nových administrativních informačních systémů je aplikace umožňující elektronické podávání a
oběh studentských žádostí. Přípravné práce probíhaly již od roku 2012 a vyvrcholily právě v roce 2014.
Aplikace komunikuje jak se Studijním informačním systémem, tak s elektronickým systémem spisové služby
a je připravována i s výhledem na novelu vysokoškolského zákona, v rámci níž se uvažuje o umožnění
elektronického doručování písemností týkajících se agend studia. Tento informační modul by měl být
dokončen v květnu roku 2015.
3. 2 Zlepšení materiálních podmínek a efektivity provozu
V létě roku 2014 se fakulta zapojila do přípravy celouniverzitního investičního záměru na nákup
přístrojového vybavení. Díky podpoře ze strany MŠMT ČR bylo možno nakoupit fotografickou techniku pro
Český egyptologický ústav, totální stanici pro Ústav klasické archeologie, vybavit centrální učebny fakulty
nejmodernější audio-video technikou, pořídit nový řídící počítač pro laboratoř Fonetického ústavu a
přenosné tlumočnické zařízení pro Ústav translatologie. Celkový objem investice dosáhl téměř 2,5 mil. Kč.
Během roku se fakulta rovněž podílela na přípravě celouniverzitního tendru na mobilní služby, který bude
realizován v první půli roku 2015 s výhledem přínosu finanční úspory v této oblasti.

3. 3 Organizace a personální správa
Na konci prvního pololetí byla péčí vedoucí osobního oddělení provedena systematizace procesu přiznávání
osobních příplatků zaměstnancům, díky níž byly bezezbytku naplněny požadavky vnitřního mzdového
předpisu univerzity, kladené na tento proces.
V návaznosti na priority děkanky fakulty a jejího kolegia byly připraveny a vydáním nového organizačního
řádu děkanátu v listopadu 2014 realizovány organizační změny v rámci děkanátu. Vedle přerozdělení
některých agend mezi pracovišti došlo k podstatné změně sloučením referátu přijímacího řízení a referátu
vnějších vztahů do oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů, které nové vedení fakulty nahlíží jako úzce
související.
3. 4 Výběr nového provozovatele bufetu na hlavní budově
Po mnoha letech diskusí, často protichůdných, bylo vyhlášeno a realizováno výběrové řízení na
provozovatele bufetu na hlavní budově. Proces výběru nového nájemce fakultního bufetu byl zahájen
projednáním návrhu postupu výběru nového provozovatele na zasedání AS FF UK dne 12. 6. 2014. V
souladu s tímto postupem byla dne 23. 6. 2014 ustavena pracovní skupina složená ze zástupců akademické
obce (pedagogů i studentů), neakademických zaměstnanců, frekventantů Univerzity třetího věku a vedení
fakulty. K datu uzávěrky 31. 7. 2014 bylo podáno 21 nabídek, z nichž tři nesplnily formální požadavky.
Posuzováno tedy bylo 18 nabídek. Pracovní skupina vybrala jako nejvýhodnější nabídku společnosti Rozlet o.
p. s., se kterou byla po kladném vyjádření AS FF UK uzavřena nájemní smlouva na období 1. 10. 2014 – 30.
6. 2019. Přidanou hodnotou vítězného uchazeče je i forma sociální firmy, jež umožňuje za spravedlivých
podmínek tréninkově zaměstnávat mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech nebo v podobných sociálně
složitých podmínkách.
3. 5 Revitalizace sbírky odlitků antické plastiky
Od počátku roku 2014 probíhalo hledání prostoru a intenzívní jednání s potenciálními partnery na umístění
části unikátní fakultní sbírky sádrových odlitků antických plastik, která dosud tvořila expozici Antický sen,
umístěnou v Městském muzeu v Ústí nad Labem. V rámci spolupráce navázané s Národním památkovým
ústavem byl jako nová destinace pro konvolut exponátů vybrán Státní zámek Duchcov, kam byla sbírka díky
grantu MŠMT přestěhována v květnu 2014. Součástí spolupráce s NPÚ je příprava nové stálé expozice
v dosud nevyužitých prostorách zámku, během podzimu vzniklo díky pracovní skupině tvořené odborníky
z NPÚ a Ústavu pro klasickou archeologii FF UK libreto výstavy s pracovním názvem Cesta do světa antiky
na téma recepce antiky v baroku, sběratelství, podnětů a vlivu antického umění na život dané doby.
Expozice by po zpracování scénáře a jeho realizaci měla být zpřístupněna odborné i laické veřejnosti v září
roku 2015.
V průběhu roku byla s ohledem na mimořádnou historickou i uměleckou hodnotu souboru odlitků antických
plastik podána žádost o zařazení tohoto konvolutu do Centrální evidence sbírek MŠMT (CES), které bylo
v květnu roku 2014 vyhověno a sbírka se tak pod názvem Sbírka odlitků antické plastiky Ústavu pro
klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze stala součástí této normativní evidence
sbírek muzejní povahy jako zatím poslední z celkem tří evidovaných sbírek v majetku univerzity.
4. Realizace projektu „Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK“ financovaného pod č.
CZ.1.05/4.1.00/16.0339 z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Dne 1. 11. 2014 byla zahájena realizace projektu Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK
financovaného pod č. CZ.1.05/4.1.00/16.0339 z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Hlavním cílem projektu je revitalizace a zvýšení kvality infrastrukturního zázemí pro výuku a výzkum. Věcně
projekt sestává ze tří provázaných investičních akcí, které tvoří homogenní celek a díky jejichž realizaci
dojde ke komplexnímu posílení vzdělávací a výzkumné infrastruktury FF UK. Jedná se o tyto dílčí investiční
akce: Zázemí pro výuku neslyšících, Modernizace kinosálu, Rozšíření ICT infrastruktury.
Celkový finanční objem projektu činí 41,7 mil. Kč. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Státním rozpočtem ČR.

V roce 2014 byla připravena a zahájena výběrová řízení na stavební práce a dodávky. Samotná realizace
stavebních prací a dodávek proběhne v roce 2015.
Vzhledem k tomu, že pražské fakulty neměly kromě jedné výzvy na konci programovacího období do OP
VaVpI přístup, je pro fakultu realizace projektu velmi významná také tím, že si můžeme otestovat, nakolik
jsme připraveni na realizaci takto velkých projektů, které plánujeme uskutečnit v rámci nově připravovaného
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do kterého již přístup pražských fakult tak limitován
nebude.

5. Prostorová situace fakulty, investiční a rekonstrukční akce
5.1 Změny v celkovém prostorovém zázemí fakulty
Vzhledem k tomu, že Ústav českého národního korpusu, který získal významnou finanční podporu z tzv.
velkých infrastruktur, byl na podzim 2013 přestěhován z pronájmu v objektu Platýz (Národní 37, Praha 1)
do nových prostor v Kaunickém paláci (Panská 7, Praha 1), byla ke konci února 2014 ukončena nájemní
smlouva v objektu Platýz. V tomto smyslu se jedná o jedinou reálnou změnu celkové prostorové situace
fakulty v roce 2014.
V průběhu roku 2014 nové vedení Univerzity Karlovy řešilo využití některých objektů ve správě rektorátu a
ve správě Kolejí a menz UK a připravilo plán řady dislokačních změn. V této souvislosti byly nabídnuty
filozofické fakultě prostory v objektu koleje v ulici Voršilská, kde by fakulta měla získat cca 800 m2 užitných
prostor především pro výukové účely. Zároveň bude fakulta nucena opustit některé prostory v objektu
Celetná 20, které jsou určeny k využití rektorátem UK. Tato směna je pro FF UK prostorově výhodná a
umožní alespoň částečně restrukturalizovat a konsolidovat přetrvávající dosud značně roztříštěné rozložení
kateder a ústavů FF UK v jednotlivých objektech, které užívá a spravuje. Dnes už bývalá kolej Voršilská před
redislokací musí projít rekonstrukcí, kterou připravuje Odbor investic RUK. V průběhu podzimu 2014 došlo
k několika jednáním s tímto odborem a při nich byly předloženy a projednány požadavky FF UK na rozsah
úprav a vybavení prostor. Předpokládá se, že v průběhu roku 2015 bude zpracován projekt rekonstrukce
objektu a zahájeny rekonstrukční práce. Redislokace kateder a ústavů FF UK do nových prostor se
předpokládá v první polovině roku 2016.
5.2 Akce investičního i neinvestičního charakteru financované především z FRM a prostředků na institucionální
rozvojový plán
V průběhu roku 2014 nebyla realizována žádná rozsahem mimořádná akce investičního charakteru, která by
znamenala významnou změnu v prostorovém uspořádání nebo technologickém vybavení souvisejícím se
stavebně technickým stavem objektů FF UK. Tato skutečnost má několik příčin: jednak došlo ke změnám jak
ve vedení Univerzity Karlovy v Praze jako celku, tak i ve vedení filozofické fakulty, a tyto změny
předznamenaly hledání a formulování nových priorit i v oblasti investic a prostorové skladby. Ukázalo se, že
záměrem vedení UK směřovaným i k jednotlivým fakultám je snaha o zajištění přísunu a čerpání investičních
prostředků jak ze státního rozpočtu, tak i z evropských fondů, v podstatně masivnějším rozsahu, než tak
činilo předchozí vedení univerzity. Cílem je, aby ve střednědobém i dlouhodobém horizontu mohlo dojít
k nové výstavbě či významným a rozsáhlým rekonstrukcím objektů a jejich technologického zázemí a k
celkovému zhodnocení majetku v této oblasti. To zároveň klade na jednotlivé fakulty nárok na přípravu
nových investičních záměrů, případně projektů do strukturálních fondů EU.
Za druhé se v průběhu roku 2014 očekávalo schválení investičního záměru na rekonstrukci objektů
Opletalova 47 a 49 ze strany MŠMT, přičemž fakulta byla nucena IZ opakovaně přepracovat. Přitom fakulta
předpokládala směrování alokace značné části svých investičních zdrojů a personálních kapacit právě
k tomuto projektu. IZ rekonstrukce Opletalova 47 a 49 nebyl do konce roku 2014 schválen.

Dalším ovlivňujícím faktorem byl průběh a časové posuny při přípravě a zahájení realizace již výše
zmíněného projektu VaVpI Moderní infrastruktura pro výuku a výzkum na FF UK. Projekt byl zahájen až
v listopadu roku 2014 a jeho fáze věcné realizace se tak překlopila až do roku 2015.
a) Příprava rekonstrukce objektů Opletalova 47 a 49
Již v závěru roku 2013 byla zpracovávána, upravována a doplňována verze investičního záměru na základě
připomínek MŠMT, tak jak je popsána ve VZ za rok 2013 a předchozích. Úpravy se týkaly především
požadovaného „zdůvodnění změny v plánovaném užívání objektů“, které souviselo s řešením zahrnutí
společné knihovny do objektu Opletalova. IZ byl po vyjasnění si metodiky zpracování i věcných náležitostí
předložen na RUK v lednu 2014, následně podán na MŠMT.
IZ byl však opět fakultě vrácen s tím, že došlo ke změně metodiky přístupu MŠMT k investičním záměrům
v tom smyslu, že je nutno IZ na kompletní rekonstrukci včetně projektové přípravy rozdělit na dva
samostatné investiční záměry, první pro projektovou přípravu (včetně průzkumů stavebně technických,
stavebně historických apod.), a až následně pak zpracovat a podat IZ na realizaci vlastní rekonstrukce.
Změna metodiky spočívá i v tom, že úhrada projektové dokumentace má být napříště vždy zajišťována
z vlastních zdrojů fakulty, a to do fáze dokumentace pro územní řízení včetně, naopak vlastní realizace
rekonstrukce má být hrazena z prostředků státního rozpočtu.
Tato skutečnost znamenala kompletní přepracování investičního záměru, do něhož byla zároveň vtělena jako
nový prvek architektonická soutěž na koncepční řešení rekonstrukce objektů. Investiční záměr byl po tomto
přepracování a konzultacích s Odborem výstavby RUK podán ke schválení a postoupení na MŠMT.
V průběhu roku 2014 však nebyl IZ odsouhlasen a potvrzen, zároveň k němu fakulta neobdržela žádné
připomínky či výhrady.
b) Další investiční záměry
Jak je uvedeno v úvodu této kapitoly, záměrem vedení UK je rozšířit v maximálně možné míře čerpání
investičních zdrojů v budoucích letech. Referát investic na základě pokynu vedení fakulty, které vyplynulo
z této koncepce vedení univerzity, připravil v průběhu druhé poloviny roku 2014 koncepci rekonstrukcí
objektů spravovaných fakultou a zároveň začal zpracovávat jednotlivé investiční záměry, nebo alespoň
podklady k nim. S ohledem na to, že je těžko představitelná například komplexní rekonstrukce hlavní
budovy FF UK za současného provozu fakulty, spočívá koncepce ve zřetězení několika investičních akcí,
které by měly na sebe navazovat.
Koncepčně byly zpracovány následující investiční záměry:
1. UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa – Rekonstrukce páteřních silových a
slaboproudých elektrorozvodů, LVT, klimatizace části budovy, výtah
Investiční záměr v objemu zhruba 52 mil Kč byl kompletně zpracován a podán na RUK v září 2014.
2. UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – II. etapa – Rekonstrukce obvodového a střešního
pláště budovy
Investiční záměr v objemu zhruba 55 mil. Kč byl kompletně zpracován a připraven k podání na začátek roku
2015.
3. UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – III. etapa – Výměna mobiliáře s ukončenou
životností
K investičnímu záměru byla zpracována studie posuzující celkový stav mobiliáře na hlavní budově fakulty,
investiční záměr byl ke konci roku před dokončením a bude podán v roce 2015. Celkový objem investice
představuje zhruba 30 mil Kč, objem neinvestičních prostředků se předpokládá zhruba ve výši 23 mil. Kč,
celkově jde tedy o zhruba 53 mil. Kč.
4. UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa – Modernizace kotelny, vzduchotechniky
a systému MaR

5. UK – FF – Rekonstrukce paláce Sweerts-Sporck – I.etapa – Rekonstrukce obvodového a střešního
pláště budovy
6. UK – FF – Rekonstrukce paláce Sweerts-Sporck – II.etapa – Sanace suterénních prostor budovy
7. UK – FF – Rekonstrukce paláce Sweerts-Sporck – III.etapa – Úprava podkrovního prostoru
V rámci výše zmíněných čtyř investičních záměrů proběhly přípravné a zjišťovací aktivity, jejich zpracování se
předpokládá v roce 2015.
c) Sanace knihovny Historického semináře po protečení
V důsledku prasklého přívodu vody v místnosti č. 306 v hlavní budově FF UK v říjnu 2013 bylo zasaženo
protečením několik místností, především knihovna Historického semináře (m. č. 203) s hodnotným
původním historickým mobiliářem a vestavěnými knihovnami. Místnost byla značně zdevastovaná a mobiliář
bylo nutno kompletně restaurovat. Již v prosinci 2013 byl dokončen projekt obnovy poškozeného nábytku,
na počátku roku 2014 byl zpracován projekt rekonstrukce prostoru a po výběrovém řízení na zhotovitele
byla rekonstrukce realizována a ukončena k polovině září 2014. Po zpětném nastěhování knihovních fondů
začala obnovená knihovna sloužit studentům a akademikům od zimního semestru roku 2014/2015. Do
konce roku pak bylo řešeno i finanční vypořádání škodné události s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.
d) Revitalizace vybavení prostor bufetu na hlavní budově FF UK
V návaznosti na výběr nového nájemce fakultního bufetu, společnosti Rozlet, o.p.s., proběhla ve spolupráci
s ním revitalizace vybavení a zařízení prostor bufetu. Bufet byl uzavřen od ukončení spolupráce s bývalým
nájemcem po dobu prázdninových měsíců a po vybavení novým mobiliářem otevřen k začátku akademického
roku 2014/2015.
e) Rekonstrukce místnosti č. 424
V návaznosti na Institucionální plán Filozofické fakulty pro rok 2014, jehož cílem bylo, podobně jako v roce
2013, pokračovat v rekonstrukčních pracích dle Technickoekonomické studie revitalizace parteru FF UK
z dubna 2012, byla v průběhu podzimu 2014 jako II. etapa realizována sanace místnosti č. 424. Prostor byl
kompletně stavebně rekonstruován, vybaven novým a částečně původním historickým nábytkem.
f) Sanace fasádních prvků a krytiny střechy Šporkova paláce
Na počátku roku 2014 byly provedeny základní sanační práce na střeše, balustrádě a fasádě paláce SweertsSporck, jejichž nutnost vyplynula ze zjištění havarijního stavu částí těchto prvků v druhé polovině roku 2013,
kdy byl zpracován i projekt sanace. Části fasády, které hrozily opadáním, byly fixovány nebo odstraněny a
balustráda byla zajištěna sítí. Po zimním období bylo nutno dále provést alespoň základní ochranu výzdoby
balustrády resp. některých soch, neboť i mírná zima na těchto prvcích zanechala stopy. Komplexní
rekonstrukce fasády a střechy paláce bude v budoucnosti nutná a počítá se s ní v rámci přípravy investičních
záměrů zmiňovaných výše.
g) Další rekonstrukce a opravy
V průběhu roku 2014, stejně jako v předcházejících letech, proběhla řada údržbových či drobných
rekonstrukčních prací malého rozsahu, odstraňování závad, výměn a repasí mobiliáře, výmaleb, výměn
podlahových krytin a žaluzií, sanitárního vybavení apod., které byly realizovány buď na základě požadavků
kateder a ústavů, případně oddělení děkanátu, nebo na základě inspekce a posouzení potřebnosti realizace
ze strany Správy budov FF UK. Většina těchto aktivit proběhla v průběhu prázdninových měsíců a mimo
běžný provoz fakulty dle možností rozpočtu FF UK. Tato standardní činnost bude probíhat i v následujících
letech.

V. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A ZDROJE
garant kapitoly:
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., proděkan pro informační zdroje
Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které zajišťuje rozvoj a provoz informačních technologií na
FF UK a poskytuje podporu uživatelům z řad zaměstnanců. Z hlediska hardwarové vybavenosti fakulty v
současné době obhospodařuje 36 serverů, z čehož 17 je na platformě Linux, 19 na platformě Microsoft,
aktivní síťové prvky – routery a switche – v celkovém počtu 45 ks a přípojné body pro bezdrátovou
počítačovou síť – 36 ks. LVT v rámci smlouvy s externím dodavatelem zajišťuje také 14 velkých síťových
tiskáren pro tisk a kopírování sloužících potřebám studentů a zaměstnanců, 14 menších tiskáren pro
základní součásti s integrovaným účtovacím systémem. Nezávisle je spravováno taktéž 88 menších sdílených
tiskáren na odděleních děkanátu a základních součástech. Laboratoř výpočetní techniky spravuje a udržuje
přibližně 700 fakultních PC a poskytuje podporu pro několik set fakultních notebooků přidělených k
osobnímu užívání konkrétním zaměstnancům.
Vedle hardware má laboratoř na starosti také software. Na základní úrovni se jedná o serverový software
zabezpečující služby sdílení souborů, tiskové služby v rámci základních součástí, infrastrukturu pro systém
SafeQ pro tisk a kopírování studenty, který je spravován externím dodavatelem, a tiskový systém MyQ.
Dále oddělení udržuje řadu webových služeb a spravuje webové stránky fakulty, fakultní intranet
integrovaný do cloudové infrastruktury Office 365, systémy pro synchronizaci účtů uživatelů do cloudu
(DirSync, MSOL-IT) a poskytuje podporu pro provoz webových stránek základních součástí, otevřeného
zdroje materiálů pro studenty humanitních oborů WikiSofia a pro weby řady výzkumných a studentských
projektů. Laboratoř výpočetní techniky spravuje také webovou aplikaci Objednávky a realizuje veškeré
nákupy IT a AV techniky na fakultě. Tato aplikace je průběžně upravována v souladu se změnami legislativy
a podle aktuálních potřeb fakulty.
Laboratoř výpočetní techniky zajišťuje rovněž emailové služby, což znamená provoz více než tisíce mailových
schránek a služby elektronických konferencí a skupin. Současně oddělení zajišťuje správu databázových
systémů Oracle, MS SQL a MySQL, systému pro správu elektronických vstupních karet Aktion, kamerového
systému Ateas, vyvolávacího systému Call 250, aktualizačního software WSUS, geoinformačního systému
ArcGIS, spravuje zálohovací systém HP DataProtect, dohledový systém Nagios, antivirové systémy (AVG,
Symantec), antispamový systém VirusFree, evidenční software Caesar a údržbu ekonomického systému IFIS.
Zabezpečuje také provoz licenčních serverů pro software provozovaný na základních součástech (např.
SPSS). S fakultními knihovnami spolupracuje na podpoře knihovních informačních systémů a zajišťuje
infrastrukturu pro software k evaluaci výuky spravovaný studijním oddělením.
S Ústavem výpočetní techniky (UVT) při rektorátu UK spolupracuje LVT při správě celouniverzitních
informačních systémů – jedná se zejména o personální systém Elanor (a navazující systémy pro evidenci
docházky a stravenek), osobní informační systém WhoIS, Studijní informační systém (SIS), Centrální
autentizační službu (CAS), systém pro správu budov IS EFA, ale také o mnoho dalších aplikačních systémů
pro řadu celouniverzitních agend.
Laboratoř výpočetní techniky se stará také o audiovizuální techniku na fakultě, zajišťuje instalaci, správu a
údržbu projekčních systémů (projektor, počítač, plátno, DVD atd.), jimiž jsou vybaveny některé učebny,
realizuje internetový streaming, videozáznam a fotodokumentaci významných akcí a také následné
počítačové zpracování, střih a publikaci na webu fakulty. Základním součástem rovněž poskytuje služby
převodu audio-videomateriálu mezi různými médii a formáty.
1. Řešené projekty
1.1 Migrace emailových účtů
V druhé polovině roku 2014 byla realizována migrace všech emailových účtů zaměstnanců a doktorandů
z prostředí on-premise Exchange 2010 do prostření Exchange Online v rámci cloudové služby Office 365.
Migrováno tak bylo více než 1000 mailových schránek a více než 1 TB dat bez výpadku provozu systémů.
Migrace schránek byla rozdělena na skupiny a realizována o víkendech, aby bylo omezení práce

zaměstnanců co nejvíce minimalizováno. V souvislosti s migrací mailboxů bylo připraveno nasazení
inovovaného antispamového systému, které je plánováno na první polovinu roku 2015.
1.2 Zlepšení vybavenosti výpočetní technikou
V roce 2014 na filozofické fakultě pokračoval proces výměny zastaralých počítačů, které už nesplňovaly
nároky kladené na ně novými aplikačními systémy, za nové, standardně vybavené moderním operačním
systémem Windows 7, kancelářským balíkem MS Office 2013 a dalším základním aplikačním vybavením.
V průběhu roku 2014 bylo implementováno několik nových serverů: byla připravena realizace vyššího stupně
redundantních řešení pro služby DHCP a DNS.
Rozšířením přípojných bodů pro bezdrátovou počítačovou síť bylo zlepšeno pokrytí wifi signálem.
1.3 Nový web fakulty a intranet
V začátku roku 2014 byl dokončen projekt nového webu fakulty. Web fakulty byl rozdělen na veřejnou část
a na intranet obsahující informace určené zaměstnancům. Nový fakultní web je postaven na redakčním
systému WordPress. Byl navržen na základě analýzy návštěvnosti jednotlivých stránek a informačních potřeb
jednotlivých skupin návštěvníků. Struktura byla zvolena s ohledem jak na logické členění obsahu, tak na
potřeby jednotlivých uživatelských skupin, pro které byly vytvořeny čtyři samostatné úvodní portály:
uchazeč, student, veřejnost a zaměstnanec. Velká pozornost byla věnována návrhu jednotlivých nabídek,
struktuře odkazů a celkové konzistenci navigace. Důraz byl kladen také na moderní design a plnou
funkčnost při přístupu z tabletů a telefonů. Zachována zůstala také dobrá použitelnost i při pomalejším
připojení k internetu.
Intranet (tj. vnitřní web fakulty) je určený pro interní komunikaci zaměstnanců a je postavený na nové
cloudové platformě SharePoint Online umožňující flexibilní sdílení informací a společnou práci nad
dokumenty. Na tomto webu najdou zaměstnanci všechny interní informace jednotlivých oddělení děkanátu,
interní dokumenty a formuláře. Do roku 2015 je plánováno dokončení nástroje pro snazší správu souborů
na intranetu. S intranetem dostávají zaměstnanci k dispozici také silný nástroj webových kancelářských
aplikací − Office 365 (MS Word, Excel, PowerPoint, OneNote) a diskové úložiště OneDrive. Smluvně byla
zajištěna možnost používání programového balíku Office i na domácích počítačích zaměstnanců.
V rámci příprav další fáze projektu inovace webových prezentací byla zahájena práce na nové šabloně webu
základní součásti, šabloně webu konference a šabloně webu pro časopisy vydávané fakultou. Započato bylo
také s přípravou vývoje aplikace pro správu studentských žádostí.

VI. KNIHOVNA FF UK
garant kapitoly:
PhDr. Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK
Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je pracovištěm, které poskytuje veřejné knihovnické a
informační služby členům akademické obce FF UK, UK, odborné veřejnosti a dalším zájemcům. Knihovna FF
UK je tvořena několika organizačními složkami.
Základními složkami jsou Středisko vědeckých informací (dále SVI) a oborové knihovny, které jsou
organizačně podřízeny řediteli Knihovny FF UK. Těmito knihovnami jsou Knihovna Historického kabinetu,
Knihovna anglistiky a amerikanistiky, Knihovna Jana Palacha (dále KJP), Knihovna Šporkova paláce, Knihovna
Ústavu etnologie, Knihovna Celetná, Knihovna Ústavu hudební vědy a od roku 2014 i Knihovna románských
studií.
Přidruženými složkami jsou oborové knihovny, které jsou organizačně podřízeny jednotlivým základním
součástem FF UK.
SVI zajišťuje majetkoprávní evidenci knihovních fondů FF UK, katalogizaci všech druhů dokumentů, správu
seriálů (tedy časopisů, vydavatelských edic, nepravidelně vydávaných číslovaných řad studií a nálezových
zpráv s archeologickou dokumentací, ročenek apod.) a elektronických informačních zdrojů, sběr dat o
publikační činnosti FF UK a správu knihovního systému Aleph. Metodicky řídí a koordinuje oborové knihovny
FF UK, které zajišťují akvizici a správu oborových knihovních fondů, výpůjční služby, vzdělávací akce a
semináře pro uživatele.
1. Knihovní fondy a informační zdroje
Knihovní fondy fakulty dosáhly celkově 1 103 817 jednotek. Převážnou část evidovaných fondů tvoří knihy a
vázané časopisy, ale značný je i počet kvalifikačních prací (celkem je ve fondu více než 30 000 prací s
přírůstkem kolem 1000 ročně) a stále větší podíl fondů tvoří nová média a elektronické knihy.
Knihovny fakulty v roce 2014 doplnily do svých fondů celkem 26 816 evidovaných knihovních jednotek.
Kromě oborových knihoven, které získávaly literaturu nákupem, výměnou i prostřednictvím darů v celkovém
počtu 15 489 jednotek, se na tomto vysokém počtu přírůstků podílela i KJP. Do jejích fondů bylo nákupem
z rozpočtu fakulty a z finančních prostředků některých grantů doplněno 11 327 jednotek.
Počet knihovních jednotek vyřazených z fondu knihoven dosáhl celkem 28 428. Částečně se na něm podílely
odpisy z fondu bývalé knihovny rusistiky, nicméně podstatnou část odpisů tvořila zastaralá nebo neprofilová
literatura, kterou knihovny ve svém fondu již nepotřebují, a také nevyužívané duplikáty. Zastaralou
literaturu ze svých fondů vyřazovalo v loňském roce 18 knihoven, což je o jednu knihovnu více než v roce
2013, a dokládá to, že aktualizaci svých fondů považují fakultní knihovny za nedílnou součást promyšlené
akvizice.
Bibliografické záznamy a informace o lokaci nově získaných dokumentů jsou dostupné v Centrálním
katalogu UK na http://ckis.cuni.cz.
2. Periodické a seriálové dokumenty
V rámci centrálního nákupu časopisů, který zajišťuje SVI, bylo do knihoven zakoupeno celkem 344 domácích
a zahraničních titulů časopisů. Kromě toho získává KJP formou povinného výtisku do svého fondu i všech 14
titulů časopisů, které vydává fakulta. Z celkového počtu kupovaných titulů bylo 165 zahraničních z 21
evropských států, z USA, Kanady, Číny a Vietnamu. Nejvíce zahraničních časopisů nakoupila fakulta
z Německa (42 titulů), Velké Británie (20), USA (17) a Slovenska (16).
Kromě nákupu získala fakulta v roce 2014 výměnou 153 titulů časopisů a dalších druhů seriálových
publikací. Pro zjednodušení jsou v dalším textu všechny uvedené typy seriálů označovány souhrnně jako
„časopisy“.

Celková finanční hodnota získaných titulů je 176 079 Kč. Ceny časopisů jsou uvedeny v cca polovině titulů a
jejich cena podle aktuálních kurzů jednotlivých měn představuje 108 668 Kč. Pokud není cena uvedena, ani
zjistitelná v dostupných pramenech, uvádíme cenu odhadem, a to jak v relaci k cenám nakupovaných
časopisů, tak s ohledem na vydavatele, zemi původu, rozsah a vybavení čísel (např. archeologická
fotodokumentace ve zprávách vydávaných muzei) apod. Finanční hodnota takto oceněných titulů a českých
časopisů je 67 411 Kč
Ve většině případů (u 92 časopisů) jsou výměnnými partnery FF UK univerzity, 24 titulů vyměňuje fakulta
s ústavy zahraničních akademií věd, 23 s výzkumnými ústavy, 7 titulů s muzei různého zaměření a další
tituly s ústředními knihovnami, vědeckými společnostmi nebo ústředními a regionálními orgány státní
správy.
FF UK si v roce 2014 vyměňovala časopisy s univerzitami a institucemi ve 32 státech světa. Kromě Česka
(19 titulů) byly nejvíce zastoupeny Polsko (15), Německo (12), Španělsko (11), Chorvatsko a Slovinsko
(10), Japonsko a Itálie po 8. Další partneři byli z 15 evropských států, Austrálie, Turecka, Číny a 6
jihoamerických zemí.
3. Elektronické informační zdroje (EIZ, e-zdroje)
EIZ jsou dostupné on-line 24 hodin denně 7 dní v týdnu z Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ)
www.ezdroje.cuni.cz. Přístup je možný i vzdálený (např. z domova), a to po přihlášení pomocí Centrální
autorizační služby UK.
V roce 2014 bylo uživatelům z řad zaměstnanců a studentů FF UK zpřístupněno celkem 75 oborových a
multioborových databází (z toho 20 bibliografických, 49 plnotextových a 6 databází jiného typu). Vybrané
celouniverzitně dostupné databáze jsou nově přístupné i pro absolventy a externí registrované uživatele.
V rozmezí let 2013 až 2017 jsou z programu Informace zajištěny přístupy do následujících zdrojů: Literature
Online, Literature Resource Center, Brepolis, ALTA + ATLAS, Thesaurus Linguae Graecae, L´Année
Philologique, Film and Television Literature Index With Full Text, Film Indexes Online + FIAF, Music online,
Library & Information Science Source (LISS), Library & Information Science Abstracts (LISA), JSTOR V.,
PsycINFO, PsycArticles. Další zdroje jsou hrazeny v plné částce z rozpočtu FF UK a UK.
Uživatelé mají možnost online čtení i stahování velkého počtu elektronických knih na externí čtecí zařízení
formou off-line výpůjčky. Čtečky elektronických knih si mohou uživatelé taktéž v knihovnách vypůjčit. Nově
jsou k předpláceným kolekcím dostupné i elektronické knihy vydané v Nakladatelství Karolinum (184 titulů
ke konci roku 2014).
Knihovna FF UK pořádá praktické semináře EIZ, které čtenářům usnadní cestu ke kvalitním studijním
materiálům pro sepsání seminární, diplomové a disertační práce.
4. Finance
Finanční prostředky na nákup literatury byly již tradičně čerpány z několika zdrojů: z fakultního rozpočtu
byly hrazeny tištěné a elektronické časopisy v hodnotě 849 916 Kč a neperiodická literatura (knihy, nová
média atd.) za 1 192 348 Kč. Z finančních prostředků fakulty byly hrazeny i náklady na nákup databází ve
výši 925 738 Kč. Na nákup informačních zdrojů tedy uvolnila fakulta ze svého rozpočtu celkem 2 962 000
Kč.
Kromě uvedených finančních zdrojů nakupovaly knihovny fakulty i z peněz získaných jako pokuty z prodlení.
Za 134 606 Kč zakoupily knihovny zejména duplikáty studijní literatury, e-knihy a spolufinancovaly oborové
databáze.
Podle platných pravidel UK o hospodaření s grantovými finančními prostředky byla do fondů fakultních
knihoven zaevidována a zpracována literatura získaná z grantů, rozvojových projektů a dalších
mimorozpočtových zdrojů v hodnotě 3 917 814 Kč.
Další prostředky byly využity pro zajištění ochrany knihovních fondů (zejména knihařské vazby časopisů,
převazby a opravy knih, čárové kódy, kódy RFID, signaturní štítky, etikety a ochranné folie), dále uhradilo
SVI poštovné za MVS. Pro potřeby oborových knihoven zakoupilo knihovní pomůcky a zařízení (např. čtečky

čárových kódů, schůdky, zarážky, razítka atp.) a zajistilo potřebné opravy. Nově platilo SVI také pronájem
tolik potřebného depozitního skladu v Jenštejně.
5. Služby
5.1 Výpůjční služby
V celofakultní evidenci čtenářů bylo na základě údajů z informačního systému UK (SIS – studijní informační
systém) registrováno 14 933 uživatelů, kteří realizovali celkem 99 065 absenčních výpůjček protokolovaných
v AVP Aleph. Kromě registrovaných absenčních výpůjček začaly oborové knihovny a KJP nově registrovat i
prezenční výpůjčky, kterých bylo 19 069, a dále začaly podrobněji sledovat skladbu čtenářů. Čtenářů z FF
UK (studenti, pedagogové a další zaměstnanci) bylo celkem 10 461, z dalších pracovišť UK 3 239. 1 033
uživatelů bylo z kategorie laická veřejnost a zbývající uživatelé byly mimopražské knihovny (výpůjčky MVS).
5.2 Projekt ePrezenčka
Fakulta zpřístupňuje nejžádanější a těžko dostupné dokumenty z vlastního fondu v digitální podobě na
počítačích v Knihovně Jana Palacha, v Knihovně Šporkova paláce a vybraných oborových knihovnách.
V Centrálním katalogu UK se dokumenty zobrazují s popisem ePrezenčka v kolonce Exempláře. Vzhledem
k ochraně autorských práv nelze dokumenty zpřístupnit vzdáleně ani jakkoliv šířit v elektronické podobě,
ePrezenčka je pouze prezenční službou a pro čtení je nutné navštívit knihovnu.
5.3 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)
Vedle výpůjček pro vlastní čtenáře slouží fond také uživatelům externích knihoven na území České
Republiky, a to prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (MVS). Stále největší objem MVS je
realizován formou výpůjček dokumentů z knihoven fakulty (518), menší část, převážně články z časopisů,
zasláním tištěné kopie (150). Celkem tedy poskytly fakultní knihovny 668 dokumentů uživatelům z jiných
knihoven, což je téměř dvojnásobek počtu, než které si pro své interní uživatele vyžádaly samy knihovny
fakulty (362 požadavků, z toho 266 výpůjčkou a 96 tištěných kopií).
5.4 Vzdělávací akce pro uživatele knihoven
V rámci vzdělávání uživatelů zajišťovaly knihovny 2 typy školení. První bylo určeno pro pracovníky fakulty
včetně knihovníků a pro studenty všech ročníků. Toto školení bylo zaměřeno na podrobnější seznámení
s elektronickými informačními zdroji (EIZ), praktické vyhledávání v předplácených i volně dostupných
databázích, vědeckých časopisech a e-knihách, práci s nadstavbovými nástroji EIZ i využití citačního
manažeru Citace PRO, který usnadňuje citování a vytváření seznamu literatury. Školení EIZ v průběhu roku
2014 proběhla ve 27 termínech (celkem 41 hodin) a zúčastnilo se jich 366 účastníků. Druhý typ školení byl
určen zejména pro studenty prvních ročníků, kteří se tak měli možnost seznámit s fondem a službami
příslušné oborové knihovny. Na zmíněném vzdělávání svých uživatelů se podílelo 10 oborových
knihoven. Školení, kterému bylo věnováno celkem 24 hodin, se účastnilo 240 osob.
5.5 Projekt Ptejte se knihovny
V polovině února 2014 se Knihovna FF UK připojila k projektu s názvem Ptejte se knihovny. Cílem služby je
poskytnout široké veřejnosti odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě faktografických či
bibliografických informací. Organizátorem služby v České republice je již 10 let Národní knihovna České
republiky. Knihovna FF UK je jednou z mála univerzitních knihoven v ČR zapojených do projektu a garantuje
odpovědi na dotazy z humanitních oborů, které nejsou vždy dostatečně informačně zabezpečené ve
fondech jiných knihoven. Mezi tyto disciplíny patří filozofie a náboženství, historie, etnografie a oblast
filologie (bohemistika, slavistika, anglistika, germanistika, romanistika atd.) včetně orientálních jazyků a
fonetiky. V meziroční statistice zodpovězených dotazů se Knihovna FF UK drží na čtvrtém místě, a patří tak
mezi nejdotazovanější knihovny. Stojí hned za tradičními subjekty – Národní knihovnou České republiky,

Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Městskou knihovnou v Praze. Do konce roku 2014 knihovníci
zodpověděli 174 dotazů.
5.6 Komunitní role Knihovny Jana Palacha
Knihovna Jana Palacha je místem setkávání a jako taková se podílí na odborných a vzdělávacích akcích a
podporuje aktivity studentů a zaměstnanců FF UK. Knihovna tradičně spolupracuje s fakultními subjekty,
které se zaměřují na vztahy s veřejností. Spolu s oddělením přijímacího řízení a vnějších vztahů se podílela
na programu Open Square, dne otevřených dveří celého Náměstí Jana Palacha, a na panelu Babylonem
knihovny v rámci Týdne vědy a techniky 2014 Akademie věd České republiky. Oddělení vědy knihovna
poskytla prostory pro workshopy pořádané ke Dni vědy FF UK. Každoročně se v Knihovně Jana Palacha
konají happeningy a akce Studentské rady, letos to byly vzpomínková akce u příležitosti sebeupálení Jana
Palacha, fakultní uvítání studentů nazvané Lekce Faust a Sametový happening, oslava 25. výročí založení
Studentské rady. Ve spolupráci se Spolkem studentů historie a za hojné účasti návštěvníků proběhlo
v knihovně představení knihy Koncepty a dějiny a panelová diskuze k výročí 17. listopadu Levice v sametu.
Dále knihovna připravila pro studenty i veřejnost blok přednášek Digitální stopy, spolu s Literárními
novinami besedu na téma Má vysokoškolák dnes šanci najít dobrou práci?, a v rámci projektu Promítej i ty
festivalu Jeden svět promítání filmu Anna v přední linii za účasti odborníka z FSV UK Emila Souleimanova.
Knihovna se rovněž připojila k propagaci otevřeného přístupu v rámci celosvětové události Open Access
Week. Jako první česká vysokoškolská knihovna se Knihovna Jana Palacha zúčastnila celorepublikové Noci
s Andersenem a připravila pro 20 dětí zaměstnanců fakulty bohatý program završený nocováním v knihovně.
Dále knihovna poskytla prostory pro dvoudenní konferenci Neolitizace aneb setkání generací pořádanou
Ústavem pro archeologii. Na začátku akademického roku knihovna organizovala týden seznamování se se
službami a systémem knihoven FF UK zaměřený zejména na studenty prvních ročníků, kterého se zúčastnilo
okolo 200 studentů, ať už z vlastní iniciativy nebo ve spolupráci s katedrami a ústavy fakulty. S Knihovnou
Jana Palacha se v rámci exkurzí seznámili také „studenti“ Dětské univerzity FF UK během Sofiiny letní školy,
studenti vyšší odborné školy VOŠIS, zaměstnanci Vědecké knihovny UJEP z Ústí nad Labem, a odborníci
z University of North Carolina z Chapel Hill, účastníci Prague Summer Seminar pořádaného Ústavem
informačních studií a knihovnictví.
6. Personální zajištění
Na činnosti knihoven se podílelo 45 pracovníků v zaměstnaneckém poměru (35,8 pracovních úvazků),
z toho 10 středoškoláků, 1 s vyšším odborným vzděláním a 34 vysokoškoláků. Z celkového počtu pracovníků
je 25 s knihovnickým vzděláním. Počet pracovníků, a to fyzický i přepočtený stav, se v posledních letech
výrazně nemění, zvyšuje se však počet pracovníků s knihovnickým vzděláním.
Na činnosti SVI a oborových knihoven se dále během roku 2014 podílelo 85 studentských pomocných sil
z řad studentů fakulty, kteří odpracovali celkem 12 382 hodin.
V průběhu roku byli proškoleni jak noví pracovníci, tak brigádníci z řad studentů FF UK, kteří pomáhají
zajišťovat činnost KJP i oborových knihoven. Školení pro práci s Aleph absolvovalo celkem 35 pracovníků a
studentů, z toho modul Katalogizace 10 osob, modul Výpůjční protokol 25 převážně brigádníků.
V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pracovníci Knihovny FF UK opět účastnili významných
knihovnických konferencí (Knihovny současnosti, Bibliotheca Academica), odborných seminářů pořádaných
ÚISK nebo Národní knihovnou České republiky, seminářů firmy DERS (ke sběru informací o publikační
činnosti v OBD) a dalších seminářů věnovaných infomačnímu vzdělávání.
Již několik let si pracovníci SVI a oborových knihoven rozšiřují své znalosti a získávají nové zkušenosti při
odborných exkurzích do mimopražských knihoven, zejména do těch, které poskytují služby v nově
postavených budovách. V loňském roce organizovalo SVI exkurzi do Knihovny města Hradec Králové. Díky
udělení grantu Asociace knihoven vysokých škol vycestovali dva zaměstnanci na studijní pobyty i do
zahraničních knihoven. Jedna cesta vedla do Velké Británie do knihovny Univerzity v Leedsu, druhý
zaměstnanec pak vycestoval do Lotyšska, kde navštívil Národní knihovnu Lotyšska (Latvijas Nacionālā
bibliotéka), knihovnu Lotyšské univerzity (Latvijas Universitātes Bibliotēka) včetně Akademické knihovny

(Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotéka) a Městskou knihovnu v Rize (Rīgas Centrālā bibliotéka). Obě
tyto cesty byly výrazně obohacující a pro vedoucí pracovníky Knihovny FF UK inspirativní.
7. Slučování knihovních fondů a významné knihovní celky
V roce 2014 bylo v Knihovně Jana Palacha zcela dokončeno zpracování velkého souboru čínsky psaných knih
z Tchaj-wanského daru, nadále probíhalo zpracování objemného fondu rusistiky a retrospektivní zpracování
fondu bývalého Slovanského semináře. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Arménské republiky stále probíhá
zpracování knih v arménštině. Knihy původem z Ústavu obecné lingvistiky byly doplněny ještě druhým
větším celkem dokumentů z knihovny Ústavu Blízkého východu a Afriky nashromážděným zde za působení
Václava A. Černého. V souvislosti s arménským fondem navštívil Knihovnu FF UK ředitel Národní knihovny
Arménie Tigran Zagranyan. Velkého pokroku bylo dosaženo v retrospektivním zpracování seriálových
publikací a zcela dokončeno bylo zpracování CD a dalších audiovizuálních nosičů. Nadále pokračuje
zpracování archivu publikací vydaných Vydavatelstvím FF UK.
Došlo i k větším přesunům fondů mezi knihovnami fakulty: zanikla Mediatéka Jazykového centra a její fondy
byly přesunuty do Knihovny Jana Palacha; vznikla Příruční knihovna nederlandistiky a veškerý její další fond
byl přesunut do Knihovny Jana Palacha; literatura s rumunskou tematikou byla přesunuta z Knihovny
románských studií do Knihovny Šporkova paláce. Pro belgickou frankofonní literaturu, kterou fakultě daruje
v rámci programu mezinárodní propagace úřad Wallonie-Bruxelles International zastupující společenství
Fédération Wallonie-Bruxelles, vzniklo v Knihovně Jana Palacha samostatné oddělení, jehož slavnostní
inaugurace byla spojena s odbornou přednáškou pana Laurenta Moosena. Belgická frankofonní literatura
byla dosud umístěna v Knihovně romanistiky.
8. Řešené projekty
8.1 Digitalizace vysokoškolských kvalifikačních prací
Na základě Opatření rektora č. 6/2010 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací dokončilo SVI
digitalizaci vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) odevzdaných k obhajobě po 1. 1. 2006.
Digitalizované práce, včetně oponentských a školitelských posudků, byly vloženy do Repozitáře závěrečných
prací UK (RZP UK) a následně zpřístupněny. Bibliografické záznamy prací a odkazy na plné texty v RZP UK
jsou dostupné v Centrálním katalogu UK.
Práce obhájené po 1. 1. 2011 vkládají již studenti do SIS sami, případně v zastoupení pověřeného
pracovníka FF UK. Po obhajobě práce je tato bez ohledu na výsledek obhajoby v SIS finalizována a v
katalogu je automaticky vytvořen její záznam. Pracovníci SVI záznam doplní o údaje věcného popisu a jeden
tištěný exemplář uloží pro Archiv UK.
8.2 Projekt retrokonverze lístkových katalogů vybraných knihoven
Díky přidělení grantu VISK 5 bylo možné, aby Knihovna FF UK pokračovala v rozsáhlém projektu
retrokonverze knihovních fondů, které jsou využívány především akademickými a vědeckými pracovníky
fakulty a studenty, ale i širokou veřejností, a to ať už díky klasickým výpůjčkám, nebo prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby.
Celkem bylo zpracováno dalších 151 649 naskenovaných záznamů ojedinělých dokumentů z fondu Knihovny
FF UK z oblastí germanistického semináře české univerzity, německé univerzity, archeologie včetně
osobnostních knihoven významných českých archeologů, orientalistické literatury, klasické filologie,
starověkých dějin, byzantologie, didaktiky latiny, lingvistiky apod. Díky použité technologii retrokonverze
bylo možné zpracovat i takové fondy, které nejsou fyzicky uloženy přímo v hlavních budovách FF UK, ale i
v třech různých depozitářích, z nichž jeden je dokonce mimo Prahu.
Pro projekt byl použit program ZRIS firmy Comdat, který byl navržen pro retrokonverzi za použití
naskenovaných bibliografických záznamů a jejich stažení nebo přepis přímo do struktury formátu MARC 21.
Rozsahem projektu se Knihovna FF UK staví na první místo mezi českými knihovnami v oblasti
retrokonverze.

8.3 Projekt restaurování starých tisků
Udělení grantu VISK 6 umožnilo v rámci přípravy na digitalizaci zrestaurovat některé dokumenty z fondu
starých tisků Slovanského semináře. Ty byly v takovém stavu, který neumožňoval jejich širší využití pro účely
výuky a výzkumu a hrozilo jejich definitivní zničení. Finanční prostředky umožnily zrestaurování Postylly J.
Scherera z roku 1704, Kazatele domovnij tj. Naučení potřebných z roku 1785 a Herbáře aneb Bylináře od
Pietro Andrea Mattioliho z roku 1596. Díky zrestaurování dokumentů bude možné v budoucnu přistoupit
k jejich digitalizaci – tyto vzácné tisky pak budou dostupné pro všechny zájemce, zároveň však nebude
docházet k jejich opotřebení a poškozování.
9. Významné události
9.1 Dary
Knihovna FF UK obdržela během roku 2014 dva významné dary: od Jiřího Tilšera rozsáhlou sbírku
orientalistické literatury, čítající téměř tři tisíce zahraničních publikací převážně z oblasti tibetského
buddhismu, ale také džinismu, hinduismu a indických náboženství vůbec. Od Petra Dostála pak Knihovna FF
UK obdržela ucelený fond čítající 900 knih z neogrecistiky a byzantologie z pozůstalosti prof. Růženy
Dostálové.

VII. VYDAVATELSTVÍ FF UK
garant kapitoly:
Mgr. Ondřej Pittauer, vedoucí vydavatelství
Ediční činnost fakulty se v roce 2014 realizovala vydáváním reprezentační řady Opera Facultatis
philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (OFP), odborných monografií (v rámci pěti edičních řad
Fontes, Humanitas, Mnemosyne, Trivium a Varia či jednotlivě mimo edice), publikací a časopisů a dále
tradiční součinností s univerzitním Nakladatelstvím Karolinum, v němž vycházejí učební texty a další
oborově specifické řady, zejména časopisy Acta Universitatis Carolinae (AUC). Knižní ediční řady a kmenová
fakultní periodika byly vydávány ve spolupráci s nakladatelstvím Togga a grafickým studiem Lacerta.
FF UK vydala v roce 2014 celkem 88 publikací (54 knižních a 29 časopiseckých titulů a 5 el. knih), ve
fakultních edičních řadách bylo představeno 22 nových monografií. Vydavatelství v průběhu roku
spolupořádalo několik prezentací knih a časopisů (např. v rámci Dne vědy, Jarmarku v Karolinu, Open
Square), v květnu se představilo na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy, v
červnu pak na pražském veletrhu malých nezávislých nakladatelů Knihex.
Knižní a časopiseckou produkci fakulty je nyní možné v rámci FF UK zakoupit jednak v Knihovně Jana
Palacha, jednak přes internet, a to ve fakultním e-shopu na adrese https://e-shop.ff.cuni.cz, v němž je
aktuálně nabízeno více než 600 titulů.
1. Redakční a vydavatelská činnost
1.1 Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis (OFP)
V roce 2014 byl vydán dotisk mimořádně úspěšného Hesláře české avantgardy J. Vojvodíka a J. Wiendla
(eds.). Další svazky řady pak byly kvůli náročné přípravě rozsáhlého výboru z díla Otokara Fischera a dalších
reprezentativních publikací přesunuty na rok 2015.
1.2 Trivium, Fontes, Mnemosyne, Humanitas a Varia
Díky koncepční spolupráci s ediční komisí FF UK se podařilo vydat další svazky edičních řad:
Fontes – B. Klabjan, Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948; P.
Hlaváček, Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi; J.
Drábik, Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda; M. Kovář, V. Drška (eds.), Kapitoly z
obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…; M. Ulvr, Nukleární společnost ve Spojených státech amerických
(1945–1964);
Humanitas – J. Buriánek, S. Pikálková, Z. Podaná, Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů;
Mnemosyne – J. Wiendl, Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století; E. Blinková
Pelánová, Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval; N. Sawicki, Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení
Osma a jeho okruh v letech 1900–1910;
Trivium – M. Malá, English Copular Verbs. A contrastive corpus-supported view; D. Vojtěch (ed.), Klubko
Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi;
Varia – R. Skarnitzl (ed.), Fonetická identifikace mluvčího; J. Valkoun, Na cestě k Westminsterskému statutu.
Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931; K. Šebesta, H. Filipová, K.
Lundáková, P. Pierścieniak, K. Šormová a M. Veselka, Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování.
Terminologický slovník; J. Vávra, M. Lapka, E. Cudlínová (eds.), Current Challenges of Central Europe: Society
and Environment; A. Jensterle-Doležalová, J. Honzak Jahić, A. Šurla (eds.), Sto let slovenistiky na Univerzitě
Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin; I. Jakubec, Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v
meziválečném Československu; O. Žíla, „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno‑demografické proměny Bosny a
Hercegoviny v letech 1945–2013; M. Poliaková, J. Raška, V. Smyčka (eds.), Uzel na kapesníku – Vzpomínka a
narativní konstrukce dějin; J. Valková, Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí; D. Labus,

M. Löwensteinová (eds.), Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii; J. Pelikán, Novými cestami.
Kosovo v letech 1958–1969.
Další tituly těchto profilových edičních řad se připravují a budou postupně vycházet v průběhu následujícího
roku dle edičního plánu FF UK na rok 2015.
1.3 Reprezentativní a příležitostné publikace
Mimo stávající ediční řady byly vydány reprezentativní publikace vážící se zejména k aktuálním akcím a
výročím: O. Fischer, Literární studie a stati I.; M. Junek (ed.), Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století,
období rozkvětu i snah o umlčení.
1.4 Fakultní časopisy
V návaznosti na Opatření děkana č. 2/2013 vydavatelství koordinovalo přípravu a zabezpečovalo výrobu a
distribuci těchto fakultních časopisů: Cornova, Culturologia, Časopis pro moderní filologii, Dvacáté století,
Fórum sociální práce, Historie – otázky – problémy, Linguistica Pragensia, Prager wirtschafts- und
sozialhistorische Mitteilungen, Prague Papers on the History of International Relations, Pražské egyptologické
studie, Slovo a smysl, Studia Ethnologica Pragensia, Studie z aplikované lingvistiky a el. časopisu Nová
Čeština doma & ve světě. V průběhu roku 2014 pak byla postupně sjednocována vizuální podoba seriálů
podle nového grafického konceptu. Zároveň byla zahájena jednání s databázemi EBSCO, CEEOL a CEJSH a
připravován nový koncept Zásad podpory, výroby a distribuce fakultních časopisů.
1.5 Různé
Vydavatelství FF UK se aktivně podílelo také na vydávání propagačních a jiných publikací a elektronických
knih, např. Výroční zpráva FF UK 2013; Katalog publikací FF UK 2014; Dětská univerzita FF UK; P. Hlaváček,
EVROPA!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989; P. A. Bílek, M. Procházka, J. Wiendl (eds.)
„Identity – konstrukce, subverze a absence“; O. Pavlova (ed.), Lék proti entropii lidského myšlení. Antiutopické
motivy ve světové literatuře etc., dále pak na výrobě pozvánek, programů, vizitek a reprezentativních
tiskovin.
2. Skladování a distribuce
Počet nových titulů naskladněných v roce 2014 byl 85, z toho bylo 39 knižních titulů a 46 čísel časopisů. Z
uvedeného počtu patřilo Vydavatelství FF UK 52 titulů, konkrétně jde o 26 monografií ve fakultních
edičních řadách a mimo řady (z toho 2 e-publikace), 25 čísel časopisů (z toho 1 e-publikace) a 1
neprodejnou účelovou publikaci. Z nakladatelství Karolinum bylo do distribuce přijato celkem 13 nových
titulů, z toho 9 čísel periodik a 4 monografie/supplementa. Z vlastní produkce jednotlivých ústavů a kateder
FF UK převzalo Vydavatelství FF UK do distribuce 20 nových titulů, z toho bylo 12 čísel periodik. Kromě
těchto novinek byly pro potřeby distribuce doskladňovány i starší tituly.
Objem všech publikací naskladněných v roce 2014 (včetně doskladnění starších titulů) činil v
maloobchodních cenách (dále MOC) 3 609 238 Kč. Celkový obrat v roce 2014 (prodej, knižní výměna a
dary) činil 2 974 458 Kč v MOC. Celkový objem prodeje v MOC činil v uplynulém roce 1 254 613 Kč. Na
tomto výsledku se podílely především publikace vydané v edičních řadách FF UK (OFP, Fontes, Humanitas,
Mnemosyne, Trivium, Varia), případně mimo řady (celkem 804 391 Kč) a fakultní periodika (174 494 Kč).
Celkem se tedy publikace Vydavatelství FF UK podílely na prodeji objemem 978 885 Kč, tj. 78 % celkových
prodejů.
Nejprodávanějšími tituly roku 2014 byly kolektivní monografie Kultura a totalita, Kacířská univerzita a Na
cestě k modernosti, dále pak novinky Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, Hledači krásy a řádu či
Kreiského éra v Rakousku a období normalizace, ze starších titulů pak Královské dílo za Jiřího z Poděbrad I či
Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky.
Distribuční prodej titulů z produkce jednotlivých kateder a ústavů fakulty, včetně periodik AUC vydávaných
nakladatelstvím Karolinum, dosáhl objemu 268 551 Kč, tj. cca 21,4 % celkových prodejů (zbývající 0,6 %

prodejů pokrýval prodej prezentačních předmětů fakulty). Podle počtu prodaných exemplářů a co do
objemu byl tradičně nejúspěšnější Český egyptologický ústav (345 kusů), dále Ústav románských studií (184
kusů), Ústav českého jazyka a teorie komunikace (86 kusů) či Středisko iberoamerických studií (74 kusů).
Na celkovém výsledku se dále podílely mj. tituly Ústavu pro srovnávací jazykovědu, Ústavu pro archeologii,
Ústavu jižní a centrální Asie, specializovaného pracoviště Collegium Europaeum, Ústavu anglofonních
literatur a kultur či Ústavu pro klasickou archeologii.
Zahraniční prodej publikací distribuovaných vydavatelstvím činil 184 výtisků v celkové hodnotě cca 55 572
Kč v MOC. Do těchto čísel není započítán samostatný zahraniční prodej nákladných publikací Českého
egyptologického ústavu, na němž se Vydavatelství FF UK podílí.
Většina prodejů v roce 2014 byla realizována formou komisního prodeje v partnerských kamenných a
internetových knihkupectvích, přímými odběrateli byly domácí a zahraniční knihovny, akademická pracoviště,
další instituce a jednotlivci. Na celkovém objemu se téměř 11 % podílel přímý prodej ve fakultním e-shopu,
v Knihovně Jana Palacha a na pravidelných knižních akcích (samostatná expozice vydavatelství na pražském
knižním veletrhu Svět knihy a veletrhu malých nakladatelů Knihex, prezentace knih a další reprezentativní
akce FF UK).
3. Mezinárodní knižní výměna
V průběhu roku 2014 získala FF UK v rámci přímé mezinárodní výměny publikací zajišťované Vydavatelstvím
FF UK ve spolupráci se Střediskem vědeckých informací (SVI) celkem 724 svazků v celkové hodnotě cca
239 170 Kč, z toho 272 knižních titulů za 63 091 Kč a 153 titulů časopisů a dalších druhů seriálových
publikací z 32 zemí, a to v celkovém počtu 452 sešitů. Finanční hodnota získaných zahraničních seriálů je
465 SEK, 276 GBP, 453 PLN, 1792,50 USD, 2861,74 EUR, což podle aktuálního přepočtu činí 108 668 Kč.
Finanční hodnota zahraničních časopisů s odhadnutou cenou a hodnota českých časopisů je celkem 67 411
Kč.1 Celková finanční hodnota seriálů získaných výměnou je 176 079 Kč.
Ve většině případů (u 92 časopisů) jsou výměnnými partnery FF UK univerzity, 24 titulů se vyměňuje
s ústavy zahraničních akademií věd, 23 s dalšími výzkumnými ústavy a vědeckými společnostmi, 7 titulů
s muzei různého zaměření, zejména s archeologickými a etnografickými, 3 tituly s ústředními knihovnami a
4 s ústředními a regionálními orgány, zejména španělskými. Téměř ve všech těchto případech je výměnný
partner zároveň vydavatelem časopisu. FF UK si vyměňuje časopisy s institucemi ve 32 státech světa. Kromě
Česka (19 titulů) jsou nejvíce zastoupeny Polsko (15), Německo (12), Španělsko (11), Chorvatsko a
Slovinsko (10), Japonsko a Itálie (8). 4 až 6 časopisů získává fakulta od institucí ze Slovenska, Litvy,
Bulharska, Francie, Rumunska a USA. 1 až 4 tituly od institucí z 8 dalších evropských zemí, a dále 1 až 2
tituly z Austrálie, Turecka, Číny a 6 jihoamerických států. Co se týče struktury a typu, stále zůstávají
nejčastějšími výměnnými partnery univerzity, ale mění se jejich počet a země původu.
V rámci přímé odchozí výměny bylo Vydavatelstvím FF UK odesláno do zahraničí celkem 657 výtisků
časopisů a monografií v celkové hodnotě 133 020 Kč v MOC. Výměnným partnerům v ČR a dále
jednotlivým ústavům a katedrám FF UK, příp. Knihovně Jana Palacha, bylo poskytnuto pro potřeby jejich
výměny celkem 2007 výtisků v celkové hodnotě 386 496 Kč a dalších 2034 výtisků v hodnotě 441 404 Kč v
rámci snížení skladových zásob.
4. Souhrn aktiv v roce 2014
Shrneme-li všechny finanční přínosy plynoucí z činnosti Vydavatelství FF UK (zisk z prodeje publikací po
odečtení rabatu i DPH, včetně zisku z prodeje do zahraničí, a hodnotu publikací získaných výměnou, včetně
realizace titulů Nakladatelství Karolinum), dostaneme se k částce 1 210 046 Kč. Celková výše aktiv tak
zůstává již několik let na konstantní úrovni, což dokládá i tabulka v Příloze č. 17 (přehled celkového obratu
publikací FF UK v MOC, vč. realizace titulů Nakladatelství Karolinum v roce 2014, viz tamtéž).
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Pokud není cena v časopisu uvedena, ani zjistitelná v dostupných pramenech, uvádíme cenu odhadem, a to jak
v relaci k cenám nakupovaných časopisů, tak s ohledem na vydavatele, zemi původu a dále rozsah a vybavení
jednotlivých čísel (např. kreslená a barevná fotodokumentace v nálezových zprávách vydávaných muzei) apod.

VIII. VNĚJŠÍ VZTAHY
garant kapitoly:
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy
1. Uchazeči o studium
V říjnu roku 2014 vznikl facebookový profil Mířím na FF UK, který (stejně jako zavedená webová
prezentace uchazec.ff.cuni.cz) cílí na uchazeče o studium. Především prostřednictvím těchto informačních
kanálů byli studenti středních škol informováni o dění na fakultě, otevíraných oborech či procesu přijímacího
řízení. Filozofická fakulta UK v průběhu roku 2014 také uskutečnila několik již tradičních vzdělávacích akcí,
které podpořily středoškolské studenty v prohlubování jejich znalostí a dovedností a pomohly dále rozvíjet
nadstandardní vztahy fakulty se středními školami.
1.1 Léto s FF UK
Léto s FF UK je vzdělávací kurz, který skupině vybraných studentů českých středních škol umožnil strávit tři
dny na FF UK. Pro účastníky připravili odborníci z fakulty řadu přednášek a workshopů rozčleněných do tří
tematických bloků: jazyk a literatura, společnost a politika, mýty a rituály.
1.2 24 hodin s FF UK
V zimním semestru pokračovaly aktivity zaměřené na středoškolské studenty dalším ročníkem odborných
stáží nazvaných 24 hodin s FF UK. Již třetího ročníku stáží se zúčastnil rekordní počet středoškoláků i
základních součástí. 21 kateder a ústavů FF UK přijalo celkem 66 stážistů z celé republiky, což je téměř
trojnásobný počet účastníků v porovnání s pilotním ročníkem. Stážisté si pod dohledem odborných školitelů
vyzkoušeli roli vysokoškolského studenta účastí na výuce i samostatnou prací, absolvovali exkurze a setkali
se s významnými osobnostmi oboru.
1.3 Odborné semináře pro pedagogicko-výchovné pracovníky středních škol
V roce 2014 pokračoval odborný cyklus vzdělávacích školení pro pedagogicko-výchovné pracovníky středních
škol. V dubnu a v prosinci proběhla již tradiční setkání výchovných poradců, na nichž se probírala témata
kariérového poradenství, prokrastinace a rozhodování o profesní orientaci středoškoláků.
1.4 Open Square (Otevřené Palachovo náměstí)
V sobotu 18. října 2014 proběhl na pražském Palachově náměstí první ročník kulturního festivalu Open
Square. Festival společně uspořádaly Filozofická fakulta UK, Česká filharmonie, Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy a Uměleckoprůmyslové museum. Smyslem festivalu bylo představit zejména mladým lidem
významné kulturní a akademické instituce sídlící na náměstí Jana Palacha. Festival nabídl bohatý program v
prostorách zúčastněných institucí i přímo na náměstí. Součástí programu byly i prezentace studijních oborů
vyučovaných na FF UK a přednáškový cyklus u příležitosti 60. výročí vydání Pána prstenů nazvaný J. R. R.
Tolkien: doba, dílo, souvislosti. Pro návštěvníky byly dále připraveny výstavy, přednášky, workshopy, koncerty,
komentované prohlídky s urbanisty či panelové diskuse.
1.5 Další informační akce
11. ledna 2014 se uskutečnil tradiční den otevřených dveří, při kterém se uchazeči o studium mohli
seznámit s bohatou nabídkou oborů a s podobou přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015. Na
podzim se zástupci fakulty pravidelně zúčastňují Informačního dne Univerzity Karlovy (22. listopadu 2014).
Důležitou prezentací fakulty jako součásti Univerzity Karlovy jsou také veletrhy pomaturitního vzdělávání

Gaudeamus: v roce 2014 se fakulta představila v Praze (28.–29. ledna 2014) a v Brně (4.–7. listopadu
2014).
1.6 Mluvící hlavy
S velkým ohlasem nejen u středoškoláků se setkal cyklus videí nazvaný Mluvící hlavy, který připravila
stejnojmenná studentská tvůrčí skupina. V jednotlivých dílech profesoři a docenti Filozofické fakulty UK
představují literární díla a myšlenkové směry, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.
Videa jsou volně dostupná na webových stránkách FF UK a na YouTube.
2. Veřejnost
Akce směřované na širokou veřejnost mají nejčastěji formu jednorázových diskusí a prezentací, které reagují
na aktuální dění na fakultě a ve společnosti. Od ledna 2014 fakulta nově využívá ke komunikaci s veřejností
vlastní kanál YouTube. Od konce roku 2014 zajišťuje oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nově i
produkci výstav.
2.1 Den vědy
Třetí ročník Dne vědy FF UK s podtitulem „Svět jako fikce, fikce jako svět“ se uskutečnil 26. března 2014 a
byl organizačně zajištěn oddělením vědy a referátem vnějších vztahů FF UK. Akce si kladla za cíl seznámit
veřejnost s výzkumem, který na fakultě v současné době probíhá, a nabídla množství přednášek, workshopů
a doprovodných akcí.
Program otevřela vernisáž výstavy Havel na scéně: scénografie her Václava Havla. Hlavní část dalšího
programu Dne vědy FF UK tvořily přednášky a workshopy probíhající ve čtyřech paralelních blocích.
Oddíl nazvaný Vidí věci jinak patřil stejně jako v minulých ročnících významným vědeckým osobnostem
spjatým s Filozofickou fakultou UK. Jejich vystoupení představila konkrétní témata z nejrůznějších
humanitních disciplín. Série vystoupení Mladá věda nastínila možné budoucí směřování vybraných fakultních
oborů. Třetí z přednáškových sekcí, Podporujeme vědu, byla zaměřena především na praktické informace
týkající se rozvoje výzkumu na Filozofické fakultě UK. Zároveň s přednáškami probíhaly také workshopy a
exkurze v bloku nazvaném Hravá věda, které zájemcům umožnily přímo si vyzkoušet vědeckou práci, a
představily tak výzkum na Filozofické fakultě UK interaktivní formou.
2. 2 Přednáška prof. Andreje Zubova
Profesor Andrej Zubov, významný ruský historik, religionista a politolog, vystoupil ve středu 15. října 2014
na FF UK s přednáškou Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy. Na přednášku navázala diskuse s diváky a
představení českého překladu prvního dílu knihy Dějiny Ruska XX. století.
2. 3 Přednáška prof. Johna C. Lennoxe
John C. Lennox, profesor matematiky a filozofie vědy na Oxfordské univerzitě, vystoupil na Filozofické
fakultě UK 6. listopadu 2014 s přednáškou Pohřbila věda Boha? Představil při ní dva pohledy na svět,
teistický a materialistický, a objasnil důsledky obou pohledů pro vědecké zkoumání.
2. 4 Přednáška prof. Ivety Radičové
25. listopadu 2014 se na Filozofické fakultě UK uskutečnila veřejná přednáška prof. Ivety Radičové,
profesorky Univerzity Komenského v Bratislavě a bývalé slovenské premiérky, na téma Krize Evropské unie a
demokratický regres. Akci zorganizovalo Collegium Europaeum FF UK a konala se u příležitosti 25. výročí
obnovení české a středoevropské demokracie.

2. 5 Týden vědy a techniky
V první polovině listopadu 2014 se fakulta opět představila veřejnosti v rámci Týdne vědy a techniky
Akademie věd ČR. Studenti a zaměstnanci FF UK připravili přednášky, semináře, filmové prezentace i
vernisáž výstavy.
2.6 Výstava Prsteny pro Tolkiena
U příležitosti 60. výročí vydání Tolkienova Pána prstenů uspořádala FF UK ve spolupráci
s Uměleckoprůmyslovým museem malou výstavu prstenů od současných designérů. Vernisáž proběhla 13.
října 2014 za přítomnosti děkanky FF UK doc. Mirjam Friedové a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea
PhDr. Heleny Koenigsmarkové.
2.7 Přehled dalších výstav
21. 1. 2014 Civilizace země na Nilu; 26. 3. 2014 Havel na scéně
15. 5. 2014 Právnická fakulta; 1. 10. 2014 FF Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989
26. 8. 2014 Čeští Neslyšící: 1814–2014
16. 9. 2014 Výstava Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa 1938–1945(výpůjčka)
6. 11. 2014 Sto let slovenistiky na Karlově universitě
26. 11. 2014 Téměř čtvrt tisíciletí, 230 let katedry pomocných věd historických
21. 10. 2014 Výstava k záměru přestavby nádraží Bubny na památník šoa v Praze (výpůjčka)
2.8 Konference Společnost, právo a politika
6. května 2014 uspořádala Filozofická fakulta UK společně s Nejvyšším soudem ČR konferenci Společnost,
právo a politika. Úvodní slovo přednesly děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová a JUDr. Iva Brožová,
předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky. Na konferenci vystoupili například ombudsmanka dr. Anna
Šabatová, prof. Václav Bělohradský či prof. Jiří Přibáň.
2.9 Konference Škola vs. paměť?
V prostorách Lichtenštejnského paláce proběhla ve dnech 10. a 11. října konference Škola vs. paměť?
Konflikt, identita, soužití (střední Evropa). Cíl konference, kterou FF UK pořádala ve spolupráci s Ústavem
pro studium totalitních režimů, spočíval ve zprostředkování pohledu odborníků z celého světa na současná
témata a metody spjaté s problematikou paměťových výzkumů.
2.10 Akce k výročí sametové revoluce
K 25. výročí sametové revoluce uspořádala Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Ústavem pro studium
totalitních režimů 13. listopadu 2014 mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu. Jednotlivé
příspěvky se věnovaly dění v Československu i dalších zemích bývalého východního bloku a prostor dostaly
také subjektivní pohledy vybraných osobností veřejného života. O den později se uskutečnila veřejná
panelová diskuse s názvem Kam kráčíš, (česká) demokracie? Jejím cílem bylo kriticky zhodnotit přechod od
totalitního komunistického systému k demokracii. Akci uspořádala FF UK ve spolupráci s občanskou
platformou Vraťte nám stát! a Nadací Friedricha Naumanna.
2.11 Dětská univerzita FF UK (Hledá se Sofie)
V roce 2014 proběhly další dva semestry úspěšného projektu Dětská univerzita FF UK (Hledá se Sofie). Při
přednáškách pedagogů FF UK se účastníci (žáci 3.–5. tříd základních škol) mohli interaktivní formou

seznámit s řadou oborů vyučovaných na FF UK i s tím, co obnáší fungování univerzity. Úspěšní absolventi
obou semestrů obdrželi diplom z rukou děkanky FF UK, doc. Mirjam Friedové, Ph.D. Letní semestr 2014 a
prázdninovou Sofiinu letní školu organizačně zajistil tým koordinovaný dr. Karolínou Chundelovou a Mgr.
Martou Kučerovou, který měl projekt na starosti od jeho vzniku. Od zimního semestru 2014 zajišťuje
organizaci projektu oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů.
3. Servis základním součástem
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nadále poskytovalo podporu základním součástem Filozofické
fakulty UK v propagaci jimi pořádaných akcí, a to formou prezentačních předmětů, zpracování a
zveřejňování článků informujících o aktivitách základních součástí a jejich pracovníků, zapůjčováním
rozšířeného portfolia konferenčních předmětů a zveřejňováním informací na různých komunikačních
platformách.

