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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2017 byl pro fi lozofi ckou fakultu významný z mnoha důvodů, 
z nichž bych vyzvedl dva nejdůležitější. Předně, v návaznosti na novelu 
zákona o vysokých školách z roku 2016, se na fakultě změnila řada 
postupů a předpisů, upravujících její vnitřní život. Nešlo přitom jen 
o změny kosmetické – k nejvýraznějším a nejnáročnějším činnostem 
patřila v roce 2017 intenzivní příprava na nový typ akreditací. Sku-
tečnost, že se během roku 2017 ofi ciálně nepodala akreditace žádná, 
nebyla výrazem nečinnosti fakulty v této oblasti. Naopak, za přispění 
jednotlivců, celých oborů, ale i práce komisí vznikalo velké množství 
podkladových materiálů, díky nimž nynější přechod k institucionálním 
akreditacím probíhá bez větších problémů, a fakulta tak může udržet 
a zajistit rozvoj většiny svých oborů. Během roku 2017 se v souvislosti 
s novelou zákona změnila i většina vnitřních předpisů fakulty, aby od-
povídaly nejen novelizovanému zákonu, ale i souvisejícím předpisům 
rektorátním. Za nesmírné množství práce na tomto poli patří všem 
zúčastněným upřímný dík.

Druhou velkou výzvu, která v roce 2017 stála před fi lozofi ckou 
fakultou, představoval přístup ke strukturálním fondům EU, který se 
rok předtím otevřel i pražským vzdělávacím a výzkumným institucím. 
Současné rekonstrukce velkých studoven na fakultě nebo práce na zvý-
šení kvality vzdělávání jsou důležitými příklady projektů podpořených 
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Za zásadní úspěch 
fi lozofi cké fakulty je třeba označit získání strukturálního grantu na 
podporu excelentního výzkumu v hodnotě téměř půl miliardy korun 
na projekt Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v pro-
pojeném světě (KREAS). I za tyto pracovní vklady a úsilí patří všem, kdož 
do přípravy těchto projektů vstoupili, velký dík. Snad tyto projekty do 
budoucna pomohou překonat dlouhodobé podfi nancování fi lozofi cké 
fakulty a zmírnit dřívější nejistotu, zda se podaří všechny obory na 
fakultě udržet a zajistit jim dostatečný prostor pro rozvoj.

Navzdory dosavadnímu podfi nancování lze pedagogickou i badatel-
skou práci za rok 2017 hodnotit velmi pozitivně. V různých vědeckých 
oblastech se podařilo dosáhnout řady významných výsledků – lze je 
nalézt ve druhé kapitole této výroční zprávy. A i v oblasti pedagogické 
došlo k posunům, a to nejen rozšiřováním témat a přístupů, ale napří-
klad i prodloužením doktorského studia na řadě oborů ze tří na čtyři 
roky, pevnějším zakotvením doktorandských seminářů do činnosti 
kateder a ústavů apod.

Filozofi cká fakulta v roce 2017 razantněji vstoupila do veřejného 
prostoru. Nejde přitom jen o mediální vstupy, jejichž počet oproti 
předešlým létům opět stoupl, ale i nejrůznější akce pro veřejnost, mezi 
nimiž bych zmínil zejména projekt Hybernská ožívá a Týden diverzity.

Obrovský význam pro rozvoj fakulty má tradičně zahraniční spolu-
práce. Rok 2017 přinesl nejen nárůst kvantitativní, zejména v počtu 
přijíždějících studentů, ale i navazování nových forem spolupráce, 
hostování zahraničních akademiků a působení pracovníků fakulty 
v zahraničí, ať krátkodobě nebo v podobě delších stáží.

Úspěchy fi lozofi cké fakulty byly přitom spojeny s týmem děkanky 
doc. Mirjam Friedové, Ph.D. Na konci tohoto svého stručného úvo-
du bych rád poděkoval nejen předchozímu vedení fakulty, ale i všem 
akademickým pracovníkům, externistům a technicko -hospodářským 
pracovníkům za jejich práci pro fakultu a studentům za píli a odpověd-
nost, s nimiž se věnovali studiu. Díky lidem a jimi pěstovaným oborům 
patří fi lozofi cká fakulta ke špičce nejen v České republice, ale i v širším 
středoevropském kontextu.

 Michal Pullmann, děkan
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I.  STUDIUM
garanti kapitoly: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D., 
proděkanka pro studium;
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení 
a vnější vztahy

1. Pregraduální studium

Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) nabízí v bakalářském 
a navazujícím magisterském studiu bezkonkurenční počet a šíři oborů 
v oblastech historických, jazykovědných, fi lologických, sociálních a umě-
novědných. Zakládá si na hloubce a náročnosti studia, individuálním 
přístupu ke studentům a na svém výběrovém charakteru.

2. Druhy studia a celkové počty studentů

K 31. 12. 2017 studovalo na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 3237 
studentů v 70 oborech bakalářského studia (2682 v jednooborovém 
studiu a 555 ve dvouoborovém studiu), 1704 studentů v 82 oborech 
navazujícího magisterského studia (1502 v jednooborovém studiu a 202 
ve dvouoborovém studiu), 8 studentů v 1 oboru pětiletého magister-
ského studia (všech 8 v jednooborovém studiu) a 20 studentů mezifa-
kultních. Fakulta také nabízela další vzdělávání v podobě rigorózního 
řízení, kurzů celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku (U3V).

3. Akreditace

V roce 2017 nepodala FF UK žádnou akreditační žádost pro studijní 
obory ani pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování pro-
fesorem z důvodu čekání na vyjasnění nových podmínek akreditací 
plynoucích z novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 
Sb.). Interní projednávání plánovaných akreditací probíhalo v roce 2017 
na jednáních studijní komise, v souladu s rozhodnutími vedení fakulty.

4. Přijímací řízení

Struktura přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magister-
ských oborů odráží skutečnost, že fakulta nabízí studium jednooborové 
i dvouoborové, přičemž ve dvouoborovém studiu umožňuje volnou 
kombinovatelnost oborů. Uchazeč se hlásí na každý obor zvlášť (nikoliv 
na kombinaci oborů) a může si podat libovolný počet přihlášek.

Do bakalářských a navazujících magisterských oborů si uchazeči pro 
akademický rok 2017/2018 podali celkem 8699 přihlášek (z toho 173 
pro dodatečné přijímací zkoušky na vybrané bakalářské a navazující 
magisterské obory, které proběhly v září). Na bakalářské obory bylo 
podáno celkem 6620 přihlášek (o 404 méně než pro akademický rok 
2016/2017), na navazující magisterské obory celkem 2079 přihlášek 
(o 226 méně než v předcházejícím roce). Přijato bylo 2137 uchazečů – 
1402 do bakalářských a 735 do navazujících magisterských oborů 
(viz přílohy č. 10 a 11).

Bylo podáno 107 odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí (u ba-
kalářských oborů 96, u navazujících magisterských 11). Pěti odvoláním 
bylo vyhověno (z toho třem u bakalářských a dvěma u navazujících 
magisterských oborů), ostatní odvolání byla postoupena k rozhodnutí 
rektora UK; rektor žádnému z nich nevyhověl.

5. Absolventi bakalářského a magisterského studia

V roce 2017 absolvovalo studium na FF UK 518 studentů bakalářských 
studijních oborů (500 studentů prezenčního studia a 18 studentů 
kombinovaného studia), 478 studentů navazujících magisterských 
studijních oborů (456 studentů prezenčního studia a 22 studentů 
kombinovaného studia) a 15 studentů magisterských studijních oborů 
(13 studentů prezenčního studia a 2 studenti kombinovaného studia) 
(viz přílohy č. 12–14).

6. Studentská hodnocení výuky

Na závěr letního semestru 2016/2017 a zimního semestru 2017/2018 
proběhlo na fakultě elektronické studentské hodnocení výuky (viz
https://www.ff .cuni.cz/studium/bakalarske -a-magisterske -studium/
studentske -hodnoceni -vyuky/) v unikátní aplikaci, jejíž sdílení s dalšími 
fakultami UK úspěšně prosazujeme.

V letním semestru 2016/2017 fakulta v rámci hodnocení od studentů 
získala 14 063 vyplněných dotazníků včetně 4489 slovních komentářů; 
v zimním semestru 2017/2018 to bylo 13 300 vyplněných dotazníků 
včetně 4953 slovních komentářů. Výsledky studentského hodnocení 
včetně reakcí pedagogů byly zveřejněny na webu fakulty.

7. Stipendia

Fakulta se dlouhodobě snaží o smysluplné využití stipendijního fondu. 
Podle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filo-
zofi cké fakultě UK byla v prosinci 2017 přiznána a vyplacena stipendia 
za vynikající studijní výsledky za předchozí akademický rok v celkové 
částce 2 980 000 Kč celkem 298 studentům (jednotlivým studentům byla 
vyplacena částka 10 000 Kč).
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Účelová stipendia byla děkanem fakulty udělována na základě pod-
kladů stipendijní komise. Rozdělování stipendií na vnitřní granty stu-
dentů viz kapitola IV. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A GRANTOVÁ ČINNOST.

8. Poplatky

Povinnost hradit poplatek za „delší“ studium v roce 2017 (resp. splatnost 
v roce 2017) vznikla 1787 studentům FF UK.

Pro akademický rok 2017/2018 výši poplatků stanovil Statut Uni-
verzity Karlovy v Příloze č. 2.

8.1 Poplatek za „delší studium“

Pro studijní programy fi lologie, anglistika – amerikanistika, čeština 
v komunikaci neslyšících, překladatelství a tlumočnictví a učitelství 
pro střední školy činí tento poplatek 18 000 Kč za 6 měsíců studia, pro 
ostatní studijní programy 15 000 Kč za 6 měsíců studia.

8.2 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 2 000 Kč za rok.

9. Uznání zahraničního studia

V roce 2017 podalo žádost o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání v bakalářském nebo magisterském programu 169 žadatelů, 
ke kladnému vyřízení bylo fakultou doporučeno 109 žádostí. O uznání 
v postgraduálním programu žádalo 9 žadatelů, ke kladnému vyřízení 
bylo fakultou doporučeno 8 žádostí.

10. Uchazeči a studenti se speciálními vzdělávacími
potřebami

Uchazeči o studium podali pro akademický rok 2017/2018 60 žádostí 
o modifi kaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních vzdělávacích 
potřeb; 58 žádostem bylo vyhověno.

V roce 2017 bylo na fakultě evidováno 150 studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami v bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních oborech. Největšími skupinami byli studenti s chronickým 
somatickým postižením a psychickými potížemi (54), studenti se speci-
fi ckými poruchami učení (40) a se sluchovým postižením (21). Fakulta 
pokračovala ve snahách o zvýšení podpory studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a informovanosti mezi ostatními studenty 
a vyučujícími. Fakulta podporuje studenty se speciálními vzdělávacími 
potřebami modifi kacemi, které se týkají jak přijímacích zkoušek, tak 
samotného studia, tj. organizace výuky, úpravy studijních materiálů 
a způsobů plnění požadavků atestací. Na fakultě funguje i Psycholo-

gické poradenské centrum, které v roce 2017 poskytlo cca 420 hodin 
poradenských a terapeutických konzultací.

V roce 2017 byl koordinátorem péče o studenty se speciálními vzdělá-
vacími potřebami PhDr. David Čáp, Ph.D. Péči o studenty se sluchovým 
znevýhodněním koordinovala Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

11. Další vzdělávání

11.1  Rigorózní řízení

V roce 2017 získalo titul PhDr. celkem 39 absolventů, z toho 18 ab-
solventům byl tento titul udělen na základě uznání státní doktorské 
zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky a disertační práce jako 
práce rigorózní. K 31. 12. 2017 bylo přihlášeno k rigoróznímu řízení 
a pokračuje v přípravě 75 zájemců; z toho 13 se přihlásilo v roce 2017, 
a to v oborech Andragogika a personální řízení (1 uchazeč), Archeologie 
pravěku a středověku (1 uchazeč), Historie – české dějiny v evropském 
kontextu (1 uchazeč), Historie – hospodářské a sociální dějiny (1 ucha-
zeč), Historie – světové dějiny (2 uchazeči), Italianistika (1 uchazeč), Ji-
hovýchodoevropská studia (1 uchazeč), Klasická archeologie (1 uchazeč), 
Psychologie (2 uchazeči), Sociální práce (2 uchazeči).

11.2  Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo v roce 2017 
akreditaci vzdělávacím programům Učitelství pro střední školy a Učitelství 
pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy, které připravila katedra 
psychologie FF UK. Aktuální přehled všech platných akreditovaných 
programů je uveřejněn na webových stránkách Centra dalšího vzdě-
lávání (dále CDV).

V akademickém roce 2016/2017 se konalo celkem 14 přípravných 
kurzů pro zájemce o studium na FF UK. Kurzy připravily: katedra 
psychologie (Psychologie, 165 posluchačů), katedra andragogiky a per-
sonálního řízení (Andragogika, 64 posluchačů), katedra divadelní vědy 
(Divadlo do kapsy, 21 posluchačů), Ústav translatologie (Mezikulturní 
komunikace A a B, 65 posluchačů), Ústav germanistiky (Přípravný 
kurz na přijímací zkoušky z německého jazyka, 15 posluchačů), Ústav 
informačních studií a knihovnictví (Buď IN, Studuj insK, 29 posluchačů), 
katedra sociální práce (Sociální práce, 27 posluchačů), katedra sociolo-
gie (Sociologie, 17 posluchačů), katedra fi lmových studií (Co je to fi lm, 
21 posluchačů), katedra pedagogiky (Pedagogika, 9 posluchačů), Ústav 
českého jazyka (Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, 
45 posluchačů), Zahraniční oddělení (Česká studia, 66 posluchačů), 
Ústav hudební vědy (Seznámení s hudební vědou, 7 posluchačů) a Ústav 
románských studií (Portugalistika, 9 posluchačů). Celkem se těchto 
kurzů zúčastnilo 560 posluchačů.

V akademickém roce 2016/2017 se na fakultě konalo 50 vzdělávacích 
programů, zaměřených na výkon povolání, nebo zájmových, do nichž 
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se zapsalo 1464 posluchačů (podrobný přehled vzdělávacích programů 
CŽV viz příloha č. 15).

V rámci akcí na zakázku pokračuje vzdělávací program pro Národní 
památkový ústav s názvem Kurz dějin umění, který organizuje Ústav 
pro dějiny umění FF UK. Kurzu v rozsahu 96 vyučovacích hodin se 
zúčastnilo a studium úspěšně ukončilo 45 posluchačů. Vzdělávací 
program bude pokračovat i v roce 2018.

Katedra psychologie připravila a realizuje vzdělávací program spe-
ciálně vytvořený a určený pro pozice sociální pracovník a kurátor pro 
děti a mládež pro Oddělení sociálně právní ochrany dětí Praha -západ: 
město Černošice. Jde o profesní vzdělávání (v intencích Zákona o so-
ciálních službách č. 108, § 111 z roku 2006), které vychází z činnosti 
pracovníků OSPOD a zaměřuje se na rozvíjení jejich znalostí a doved-
ností. Vzdělávací moduly mají své obsahové těžiště v psychologických 
aspektech sociální práce, které však přesahují do dalších oblastí práce 
s lidmi, např. Vybraná témata psychologie pro sociální pracovníky; Podmínky, 
specifi ka a efekty sociální práce; Sociální komunikace a jednání s klienty; 
Sociálně patologické jevy a jejich zvládání v úrovni sociální práce; Vedení 
malých pracovních týmů, koučování. Moduly jsou naplňovány konkrétními 
přednáškami, semináři či workshopy v rozsahu 150 vyučovacích hodin. 
V průběhu vzdělávacího programu jeho účastníci zpracovávají portfolio, 
které je základem závěrečné rozpravy k jeho ukončení. Odbornou garan-
ci má katedra psychologie (doc. PhDr. I. Gillernová, CSc., PhDr. V. Mer-
tin), obsahově participují katedry andragogiky a personálního řízení, 
pedagogiky, sociální práce a sociologie).

11.3  Univerzita třetího věku (U3V)

V akademickém roce 2016/2017 se ke studiu v rámci Univerzity třetího 
věku řádně zapsalo 2070 posluchačů (fyzických osob). Celkový počet 
návštěvníků programů činil 4077 osob, z tohoto počtu je 534 mužů 
a 3543 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 26 kateder a ústavů, které 
připravily 65 vzdělávacích programů.

Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné práce nebo 
úspěšným složením písemného testu 123 absolventů. Na slavnostním 
shromáždění ve velké aule Karolina jim byla dne 2. června 2017 pře-
dána osvědčení o absolvování studia U3V z příslušného vzdělávacího 
programu.

V akademickém roce 2017/2018 se ke studiu řádně zapsalo 2042 
posluchačů (fyzických osob). Celkový počet návštěvníků programů je 
4446, z tohoto počtu je 563 mužů a 3883 žen. Do výuky v rámci U3V se 
zapojilo 28 kateder a ústavů, které připravily 69 vzdělávacích programů.

Programy U3V na FF UK jsou koncipovány jako jedno-, dvou- nebo 
třísemestrální. Tvoří je cyklus přednášek tematicky zaměřených podle 
oborů akreditovaných v rámci studijních programů (1 program = cca 50 
až 290 posluchačů). Specializované nadstavbové semináře/workshopy 
pro absolventy základních programů jsou stejně jako jazykové kurzy 
určeny pro max. 25 osob. Podmínkou pro získání osvědčení o absolvo-

vání programu je předložení desetistránkové závěrečné písemné práce 
nebo úspěšné vypracování písemného testu. Zpracování této práce či 
složení testu je dobrovolné. 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 kni-
hovnictví, klasická archeologie, pravěká a raně středověká archeologie, 
překladatelství, pedagogika, psychologie a sociologie. Mezi nejvíce 
obsazené kurzy patřily např. Antické památky na seznamu dědictví 
UNESCO, Archeologie a poznávání středověké společnosti, Co přináší 
sám život, Dějiny umění Latinské Ameriky – Andy a Mezoamerika, Jak 
rozumět české národní identitě, Každodenní život starých Egypťanů, 
Vybrané kapitoly světových dějin, Země a lidé: Britské ostrovy v dějinách, 
Kapitoly z dějin římské kultury I. a II., Antická každodennost – Řecko, 
Shakespeare a kultura anglické renesance, Vítejte v první republice!

Semináře se realizují z oboru psychologie – Psychologické metody 
pro život, Psychologické zajímavosti pro pokročilé, Trénink kognitiv-
ních funkcí (také paměti), Příběhy ze života – poradenský seminář, 
Psychologické hry pro seniory, Psychologické charakteristiky známých 
osob; archivnictví a pomocných věd historických – Praktická cvičení 
z paleografi e a historické chronologie pro genealogy a regionální his-
toriky a mimořádně zajímavé jsou i kurzy Český znakový jazyk pro 
začátečníky a Praktický kurz českého znakového jazyka pro pokročilé.

Zvláštní kapitolu představují kurzy garantované Jazykovým centrem 
FF UK – jedná se o konverzační kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, 
francouzštiny a latiny (podrobný přehled vzdělávacích programů U3V 
vč. obsazenosti viz příloha č. 16).
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II.  VĚDA A VÝZKUM
garant kapitoly: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.,
proděkan pro vědu a výzkum

1. Doktorské studium

Do doktorských studijních oborů se pro akademický rok 2017/2018 
hlásilo 258 uchazečů a přijato jich bylo 188. Ke studiu se zapsalo všech 
188 studentů – 161 v prezenční a 27 v kombinované formě studia. 
V přijímacím řízení do doktorského studia byla podána tři odvolání 
proti rozhodnutí děkana o nepřijetí. Jednomu odvolání bylo vyhověno, 
ostatní dvě byla postoupena rektorovi; rektor žádnému z nich nevyhověl.

K 31. prosinci 2017 studovalo na FF UK celkem 1292 doktorandů. 
V roce 2017 se uskutečnilo 124 obhajob disertačních prací, z toho 118 
proběhlo úspěšně a šest neúspěšně (viz přílohy č. 17–20).

Studentům v prvním roce prezenčního studia bylo vypláceno stipen-
dium ve výši 6300 Kč měsíčně, v druhém roce studia 7900 Kč měsíčně. 
Ve třetím roce studia dosahovala výše stipendia měsíčně 8000 Kč. Po 
vykonání státní doktorské zkoušky bylo doktorandům stipendium 
navýšeno o 2000 Kč měsíčně.

V roce 2017 proběhlo roční hodnocení doktorského studia za akade-
mický rok 2016/2017 plně v elektronické podobě, individuální studijní 
plány nově zapsaných studentů byly rovněž sestavovány elektronicky 
ve Studijním informačním systému.

V roce 2017 se úspěšně rozvíjela mezinárodní spolupráce při vedení 
disertačních prací „pod dvojím vedením“ (cotutelle). Byly uzavřeny 
dvě nové smlouvy a tři dodatky. V roce 2017 bylo rozjednáno (dosud 
neuzavřeno) šest nových smluv a jeden dodatek.

2. Vědecká rada FF UK

V roce 2017 se nejdříve v lednu počet řádných členů vědecké rady 
zvýšil na 46, přičemž počet čestných členů se nezměnil a zůstal na 
čísle 3. Jeden řádný člen v průběhu roku rezignoval. Jednotlivé skupiny 
vědních oborů byly k 31. 12. 2017 zastoupeny následovně: fi lologické 
vědy (F) 16 členů, společenské vědy (S) 14 členů, historické vědy (H) 
15 členů. Proporce mezi jednotlivými skupinami vědních oborů zůstaly 
zachovány (viz příloha č. 21).

 

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

V roce 2017 se uskutečnilo celkem 9 jednání Vědecké rady FF UK. Bylo 
zahájeno 8 habilitačních řízení a 6 řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada projednala celkem jedenáct habilitačních a jedno profesor-
ské řízení. Dvě habilitační řízení byla Vědeckou radou FF UK zastavena. 
Rektor univerzity jmenoval v roce 2017 celkem pět docentů. V témže 
roce jmenoval prezident republiky jednoho profesora (viz příloha č. 22).

Habilitační a profesorská řízení se řídí platnými zákonnými před-
pisy a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016 a Opatřeními rektora č. 9/2014, 
č. 17/2014 a č. 26/2017.

Po schválení Vědeckou radou FF UK byli v roce 2017 jmenováni čtyři 
afi liovaní členové a jeden emeritní člen akademické obce Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy.

4. Věda a výzkum na FF UK

4.1 Významné konference a další vědecké počiny

Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhla na Filozofi cké fakultě UK doposud 
největší česká sociologická konference s názvem Sociologická setkávání. 
Výroční konferenci České sociologické společnosti pořádala katedra 
sociologie Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy. Na Sociologických 
setkáváních zaznělo ve 30 panelech celkem 132 příspěvků českých 
socioložek a sociologů. Jako hlavní řečníci s plenárními přednáškami 
vystoupili dva sociologové světového formátu, prof. Ilja Šrubař z uni-
verzity v Kostnici a prof. Jiří Přibáň z univerzity v Cardiff u. V průběhu 
tří dnů se zde potkávalo celkem 302 účastníků z více než 80 institucí 
z celé České republiky; na Facebooku událost sledovalo téměř 500 
lidí a konferenční stránky zaznamenaly podobný počet unikátních 
přístupů. Konference se také účastnilo téměř 90 studentů a studentek 
magisterského nebo bakalářského stupně studia a také 71 doktorandů 
a doktorandek.

Sociologové z Filozofi cké fakulty UK připravili datově intenzivní 
nástroj pro širokou veřejnost s názvem Volební kyvadlo (http://voleb-
nikyvadlo.cz/), který umožňuje lépe porozumět volebním preferencím 
různých skupin voličů podle věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnaneckého 
statusu a kraje. Projekt se nesnaží předvídat výsledky voleb, ale dívá se 
do minulosti na data za končící volební období.

Petr Szczepanik z katedry fi lmových studií se zúčastnil konference 
SCMS 2017 Annual Conference, Chicago, konané ve dnech 21.–26. 3. 2017, 
s příspěvkem Breaking the Eastern -European Ceiling: Channels and Barriers 
of Knowledge Transfer in Hybrid and Non -offi  cial Coproduction Practi-
ces. Dále vystoupil s příspěvkem Networks, Encounters, Exchanges na 
sympoziu An International Symposium, University of Minnesota (USA, 
30.–31. 3. 2017).



Výroční zpráva 2017

Zástupci Českého egyptologického ústavu FF UK se zúčastnili 
mezinárodní konference IX. Tempeltagung ve dnech 24.–27. 5. 2017 
a mezinárodního workshopu Generous Patrons, Loyal Clients ve dnech 
4.–5. 9. 2017.

Centrum pro studium politické fi losofi e, etiky a náboženství pořádalo 
v Praze (16.–18. 2. 2017) workshop Post -Truth, Populism, Prejudice: Euro-
pe’s Values in Crisis?. Na této akci pro cca 100 lidí vystoupili např. Paul 
Flather (Oxford), Tomáš Halík či Karel Schwarzenberg.

Centrum pro studium politické fi losofi e, etiky a náboženství orga-
nizovalo rovněž konferenci Public Life and Religious Diversity, a to ve 
spolupráci s Oxfordem. Odehrála se 7.–9. 9. 2017 na Harris Manches-
ter College v Oxfordu. K řečníkům patřili Cécile Laborde, Adam Swift, 
Chandran Kukathas či Rainer Forst.

Mezi významné akce Střediska ibero -amerických studií patřila ze-
jména dvě sympozia: Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos 
de relaciones ve dnech 7.–8. září 2017 s patnácti účastníky s příspěvky 
z Francie, Španělska, Kuby, Maďarska a České republiky a No solo 
95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los contactos checo-
-mexicanos: culturales, económicos y políticos. Sympozium konané spo-
lečně s velvyslanectvím Mexika v České republice se uskutečnilo dne 
20. října 2017.

Ústav českých dějin FF UK zorganizoval spolu s Národním muzeem 
dne 24. října 2017 akci Tigridovo svědectví dvacátého století. Za zmínku 
určitě stojí i projekt COURAGe ve spolupráci s Centrem pro studium 
populární kultury o směřování studia populární kultury v českém 
a slovenském prostředí ve dnech 27.–29. 10. 2017.

Ve dnech 13.–15. září 2017 se v Olomouci konal 11. sjezd českých 
historiků, za účasti pracovníků z katedry pomocných věd historických 
a archivního studia (např. panel Vera ac falsa discernere, dále k edicím 
historických pramenů nebo k cestování v raném novověku).

Dále katedra pomocných věd historických a archivního studia v rámci 
25th International Congress of History of Science and Technology (Rio 
de Janeiro, 23.–29. 7. 2017) spolupořádala sympozium s Donaldem L. 
Opitzem (DePauli University Chicago) s názvem Family, Science, Tech-
nology, and Medicine: Gender in Local and Global Perspective.

Ústav románských studií se podílel ve dnech 30. 11.–2. 12. 2017 
na mezinárodní konferenci La rhétorique de la vie aff ective : susciter, 
comprendre et nommer les émotions (Citová rétorika: Jak budit, chápat 
a pojmenovávat emoce) organizované v rámci Kreativní laboratoře 
VOICE u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire 
de la Francophonie a zaštítěné jeho excelencí Rolandem Galharaguem, 
velvyslancem Francie v České republice. Dvacet odborníků z 15 univerzit 
představilo své příspěvky z oblasti fi lozofi e, teorie a dějin literatury, 
dějin umění a dalších oborů. Časově konference pokryla období od 
renesance po současnost a tematicky propojila frankofonní literatury 
i fi lozofi e napříč kontinenty.

Ústav románských studií se rovněž zúčastnil (18.–19. 5. 2017) me-
zinárodní konference Forum HERACLES (Hautes Etudes et Recherches 

pour les Apprentissages dans les Centres de Langues de l’Enseignement 
Supérieur) na téma Promouvoir la langue française et son enseignement 
en milieu universitaire par le renforcement de la relation formation/emploi 
(Rozvoj výuky francouzštiny na univerzitách díky posílení uplatnitel-
nosti absolventů). Forum HERACLES je mezinárodní sdružení (převážně 
univerzitních) center výuky jazyka a asociace sdružující tato centra. 
Konference se konala na Vysoké škole ekonomické pod záštitou tohoto 
sdružení a zúčastnilo se jí 79 přednášejících – vysokoškolských učitelů 
francouzštiny a odborníků devatenácti národností z 65 různých univer-
zitních pracovišť, nakladatelství a podniků. Mezi hlavní témata patřila 
výuka francouzštiny na univerzitách a její propojení s profesní sférou, 
didaktika profesního jazyka, nové technologie, příprava budoucích 
pedagogů, jazyková politika univerzit a utváření vzdělávacích programů.

Centrum Collegium Europaeum spolupořádalo mezinárodní kolo-
kvium Příčiny, důsledky a možná vyústění současné krize Evropské unie 
(19. 5. 2017, Collegium Europaeum + Evropské hnutí v ČR, CESES FSV 
UK, Nadace Friedricha Eberta).

Ve dnech 27.–29. 4. 2017 proběhla v Praze Linguistics Prague 2017, 
mezinárodní lingvistická konference určená primárně mladším výzkum-
níkům s důrazem na metodologické otázky. Plenární přednášky pronesly 
Pamela Perniss (University of Brighton) a Ulrike Mosel (Christian-
-Albrechts -Universität zu Kiel).

Ústav obecné lingvistiky dále spoluorganizoval konferenci Fifth 
International Language Management Symposium (Regensburg, 
12.–14. 9. 2017).

Ústav českého jazyka a teorie komunikace spolupořádal Summer 
School of Linguistics 2017, která se uskutečnila ve dnech 20.–26. 8. 2017 
v Litomyšli. Přednášeli zde mimo jiné Harald Clahsen (University of 
Potsdam, SRN), Natalia Levshina (University of Leipzig, SRN), Danielle 
Matthews (University of Sheffi  eld, VB), Petar Milin (University of Shef-
fi eld, VB), Andriy Myachykov (Northumbria University, VB), Michael 
Ramscar (University Tübingen, SRN), Rachel Smith (University of 
Glasgow, VB), Shravan Vasishth (University of Potsdam, SRN) či Jordan 
Zlatev (Lund University, Švédsko).

Robert Adam, František Martínek, Petr Píša, Lucie Rychnovská a kol. 
připravili Korpus korespondence Karla Havlíčka, který je volně dostupný 
prostřednictvím portálu http://www.korpus.cz.

Oddělení rumunštiny na katedře jihoslovanských a balkanistických 
studií FF UK uspořádalo dne 24. listopadu 2017 ve velkém sále Šporkova 
paláce Kulatý stůl rumunistiky k 135. výročí uvedení rumunistiky na 
Univerzitu Karlovu. Slavnostního zasedání se zúčastnilo přes 30 hostů.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií se také v Klemen-
tinu v lednu 2018 spolupodílela na organizaci veřejného zasedání 
Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu 
slavistů Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového 
vědomí a postojů k jazyku.

Ústav bohemistických studií zorganizoval seminář profesora Fran-
tiška Čermáka, v němž vystupují se svými příspěvky členové ústavu 
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a další hosté z řad akademiků. Dále ústav pořádal 28. 7.–24. 8. 2017 
61. ročník Letní školy slovanských studií.

V roce 2017 proběhla dvoudenní mezinárodní konference 	 iddag: 
Intelektuál a říšský biskup. Říšská církev a střední Evropa, zaměřená na 
duchovní a církevní dějiny střední Evropy na přelomu milénia věnovaná 
tisíciletému výročí úmrtí třetího pražského biskupa  iddaga; za Ústav 
světových dějin ji organizovali doc. Václav Drška, Dr. Drahomír Suchá-
nek a Mgr. Jakub Izdný.

Dr. Jan Koura z Ústavu světových dějin připravil edici dokumentů 
a blogu Czechoslovakia and the Six -Day War pro Cold War International 
History Project (Wilson Centre, Spojené státy americké). Dostupné na: 
https://www.wilsoncenter.org/blog -post/czechoslovakia -and -the -six-

-day -war.
Ústav hudební vědy byl ve dnech 4.–8. 7. 2017 hlavním organizáto-

rem konference Medieval and Renaissance Music Conference; dále se po-
dílel na seminářích v rámci mezinárodního projektu HERA, Cambridge 
(březen), Praha (červenec), Varšava (říjen).

Ústav pro archeologii se 8. 7. 2017 zúčastnil v Německu Mezinárod-
ního setkání doktorandů archeologie středověku Doktorandské trojúhel-
níky Bärnau. Jde o pravidelnou konferenci studentů doktorského studia 
z Německa, Polska a České republiky.

Ústav pro archeologii se rovněž podílel na konferenci Archeologie 
a veřejnost 9/2017. Konference s podtitulem Prezentace archeologie – 
příklady dobré praxe se uskutečnila ve dnech 1.–3. 11. 2017 ve studovně 
Knihovny Jana Palacha FF UK.

Ve dnech 9.–10. 11. 2017 proběhlo v Praze (Vila Lanna) sympozium 
Eleventh International Plato Symposium – dialogue Cratylus. Pořádajícími 
stranami byly Česká platónská společnost, Ústav fi losofi e a religionis-
tiky FF UK a Univerzitní centrum pro studium antické a středověké 
myšlenkové tradice. Tamtéž (19.–21. 10. 2017) Ústav fi losofi e a re-
ligionistiky FF UK spolu s Filosofi ckým ústavem AV ČR uspořádaly 
Galen’s Epistemology.

Ústav translatologie uspořádal 27. 1. 2017 workshop k nedožitým 
devadesátinám a k padesátému výročí úmrtí Jiřího Levého.

Ústav řeckých a latinských studií se zúčastnil mezinárodní konfe-
rence Textus centonarius: Les centons virgiliens de l‘Antiquité, approche 
textuelle et littéraire (27.–29. 4. 2017). Ústav řeckých a latinských studií 
akci pořádal spolu s Université Lumière Lyon 2 a s podporou Filoso-
fi ckého ústavu AV ČR.

Ústav řeckých a latinských studií rovněž zorganizoval workshop 
Beyond Editing: Advance Solutions and Technologies v Praze v září 2017 
(org. doc. Lucie Doležalová, Dr. Ondřej Tichý) v rámci mezinárodní sítě 
DARIAH Summer School.

Ústav pro klasickou archeologii spoluorganizoval velkou mezinárod-
ní konferenci Reinecke’s Heritage: Terminology, Chronology and Identity in 
Central Europe between 2300 and 1600 Bc. Humboldt -Kolleg. Šlo o setkání 
více než 50 odborníků nad problémy středoevropské rané doby bron-
zové, které se konalo ve dnech 12. až 15. června 2017 na zámku Křtiny.

Ústav pro klasickou archeologii dále spoluorganizoval mezinárodní 
konferenci Perspectives on Balkan Archaeology: Spheres of Interaction. 
Contacts and Relationships between the Balkans and adjacent regions in the 
Late Bronze / Iron Age (13/12th – 6/5th BCE), která se konala ve dnech 
15.–17. 9. 2017 v Bělehradě. Konference se konala v rámci stejnojmenné 
iniciativy Perspectives on Balkan Archaeology ve spolupráci s Maxmilian-

-Ludwig Universität v Mnichově a Rakouskou akademií věd ve Vídni.
Pracovníci Centra Kurta Krolopa při Ústavu germánských studií se 

zásadně podíleli na prestižní monografi i Handbuch der deutschen Lite-
ratur Prags und der Böhmischen Länder (vydalo německé nakladatelství 
Metzler), a to jak autorstvím řady kapitol, tak prací prof. Manfreda 
Weinberga jako jednoho z editorů.

Autorský tým složený převážně z pracovníků a doktorandů Ústavu 
germánských studií vydal kolektivní monografi i Nesmrtelní vikingové: 
staroseverské motivy v novodobé literatuře (vydalo nakladatelství Herr-
mann a synové).

Pražské centrum židovských studií připravilo šestou výroční kon-
ferenci centra pod názvem Proměny proroctví v  židovském myšlení,
12.–13. 10. 2017, FLÚ AV ČR Jilská 1. Výroční konference se zaměřila 
na náboženský a fi lozofi cký aspekt fenoménu proroctví. Jejím cílem 
bylo zmapovat tři etapy pohledu na proroctví, proroky a prorokyně.

Pražské centrum židovských studií dále spoluorganizovalo mezi-
národní workshop A Key to the Soul: Philosophical Knowledge, Spiritual 
Life, and Religious Identity in Medieval Judaism, 1250–1600, a to spolu 
s Filosofi ckým ústavem AV ČR ve dnech 12.–13. 6. 2017, AKC Jilská 1. 
Workshopu se zúčastnili odborníci na středověkou židovskou fi lozofi i 
z Izraele, Německa, Velké Británie a USA.

Centrum genderových studií FF UK v roce 2017 zorganizovalo 1. běh 
anglojazyčného kurzu Women in History, který byl podpořen grantem 
ve vnitřní soutěži FF UK na léta 2016–2018. V rámci kurzu vystoupil 
jako host PhDr. Jan Hálek z MUA AVČR. Kurz absolvovalo přes 20 
zahraničních i českých studentů.

Pracovnice Centra doc. Libuše Heczková, Ph.D. a PhDr. Eva Kali-
vodová, Ph.D. absolvovaly v říjnu (23.–27. 10.) přednáškový pobyt 
v Itálii, na Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e 
Letterature, Comunicazione, Formazione e Società. Proslovené přednáš-
ky a workshopy: Translation and Gender; Milada Horáková, odsouzená 
politička a feministka.

Šestý ročník konference New Media Inspiration se pokusil odpovědět 
na otázku: Jakým způsobem vstupují internet a sociální sítě do kaž-
dodenního života? Ústředním tématem pro ročník 2017 byl Život po 
Facebooku a problémům s ním spojeným se věnovalo 18. února 2017 
více než 20 řečníků ve dvou sálech. Keynote řečníkem byl MUDr. Fran-
tišek Koukolík (Ústav informačních studií a knihovnictví).

Seminář IVIG 2017 se konal 7. 9. 2017 v prostorách hlavní budovy 
Filozofi cké fakulty UK. Seminář pořádala Asociace knihoven vysokých 
škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihov-
nictví FF UK a Knihovnou Filozofi cké fakulty UK. Tématem semináře 



Výroční zpráva 2017

byla spolupráce vysokoškolských knihoven a center akademického 
psaní. Zahraniční zkušenosti představila Malin Utter (University Boras, 
Švédsko). Seminář byl zakončen panelovou diskusí.

Ústav Dálného východu byl ve dnech 20.–23. 4. 2017 hlavním pořa-
datelem 28. konference AKSE (Asociace korejských studií v Evropě). Jedná 
se o nejvýznamnější konferenci světové koreanistiky, které se zúčastnilo 
425 odborníků a hostů se 190 příspěvky v 40 panelech.

Dále Ústav Dálného východu uspořádal ve spolupráci s Inter-
-university center for Sinology při Harvardově univerzitě mezinárodní 
konferenci Taiwan Cinema and Cultural Dynamics k 20. výročí založení 
Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching -kuovy nadace při 
Karlově Univerzitě (2.–3. 5. 2017, Karolinum). Doprovodným progra-
mem konference byla retrospektiva taiwanského režiséra Hou Hsiao-

-hsiena v kině Ponrepo s besedami s režisérem a jeho scenáristkou, 
spisovatelkou Chu Tien -wen (2.–10. května, ve spolupráci s Národním 
fi lmovým archivem).

Pokračovala také činnost dvou významných mezinárodních výzkum-
ných orientalistických center: Pražské centrum koreanistiky (fi nancované 
korejskou vládou) a Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching -kuovy 
nadace (International Sinological Center), které od roku 1997 podporuje 
akademickou výměnu, návštěvy význačných sinologů z USA, Evropy 
i Číny a pořádá nepravidelný Sinologický seminář a intenzivní krátko-
dobé kurzy na speciální témata vedená předními světovými odborníky.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících uspořádal ve dnech 
23.–24. 5. 2017 konferenci Dny kulturní lingvistiky 2017: Hodnoty, ste-
reotypy a schémata v jazykovém obrazu světa (http://www.dkl2017.cz/). 
Konference byla určena především doktorandům FF UK a PedF UK, ale 
též pokročilejším studentům magisterského a bakalářského studia 
a jejich vyučujícím.

4.2 Přednášky významných odborníků

V roce 2017 se na katedrách a ústavech FF UK konala řada přednášek 
významných domácích i zahraničních odborníků.

Na katedře evropských studií vedli přednášku Dong Jie z čínské 
Tsinghua University a Mark Payne z britské University of Sheffi  eld.

Na Ústavu Českého národního korpusu přednášeli prof. Stephan  . 
Gries z Ústavu lingvistiky americké University of California a Dr. Mi-
chael Ramscar z Ústavu lingvistiky z německé Universität Tübingen.

Na Ústavu českých dějin se konaly přednášky Oliviera Chalina z fran-
couzské Université Paris -Sorbonne a Bruno Dumézila z francouzské 
Université de Paris -Nanterre.

Na katedře sociologie přednášeli prof. Ilja Šrubař a prof. László 
Kulcsár na téma Sociologie jako sociologie vědění a 	 e demography of 
post -socialism.

Katedra fi lmových studií uspořádala přednášku prof. Richarda Malt-
byho pod názvem Approaches to Classical Hollywood History.

Na Českém egyptologickém ústavu měli přednášku Nigel a Helen 
Strudwickovi z britské University of Cambridge a prof. Clemens Reichel 
z americké University of Toronto.

Na katedře sociální práce proběhla přednáška prof. Christophera 
Hudsona na téma Psychiatric Deinstitucionalization: Challenges and Strate-
gies for Implementation a prof. Roberta Gilligana z Dublinské univerzity.

V rámci Pražského centra židovských studií vystoupili se svými před-
náškami Holly Case z Brown University a Zvi Zohar z Bar Ilan University.

Na katedře pomocných věd historických a archivního studia hostoval 
Matthias  umser z německé Freie Universität Berlin.

Na Ústavu románských studií vystoupili prof. Hélène Martinelli 
z École Normale Supérieure de Lyon a brazilský profesor Dr. Eduardo 
Almeida Navarro.

V Collegiu Europaeum proběhla veřejná přednáška doc. Vitali Repina 
z Běloruské státní univerzity v Minsku.

Na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace přednášeli Ulrike 
Mosel z Christian Albrechts Universität a Kiel a Pamela Pernissovi 
z University of Brighton.

Fonetický ústav uspořádal přednášku prof. Olivera Niebuhra, týkající se 
akustického mapování charizmatického hlasu, a přednášku Dr. phil. Feli-
citase Klebera zaměřenou na roli percepce během zvukových změn.

Na katedře jihoslovanských a balkanistických studií proběhly dvě 
přednášky profesorky Simony Modreanu, odbornice na francouzskou 
literaturu a civilizaci z Univerzity Alexandra Ioana Cuzy, a prof. Ivana 
Biljarskiho z Historického ústavu Bulharské akademie věd.

Na Ústavu informačních studií a knihovnictví vystoupila Rachel Barr 
z Georgetown University.

Na Ústavu bohemistických studií vystoupila se dvěma přednáškami 
prof. Ekaterina V. Rakhilina z ruské National Research University 
Higher School of Economics.

Na Ústavu světových dějin vystoupili se svými přednáškami 
prof. Dr. Eckart Conze z Universität Marburg a Dr. Frank Gerits 
z Utrecht University.

Na Ústavu politologie se představili svými přednáškami Post -soviet 
modernity and the rise of xenophobic populism Roger Griffi  n a “I Know 
You Are Here. I Feel It.” – On Democratic Forms as Elusive Objects Till 
Van Rahden.

V rámci konference Linguistics Prague 2017 vystoupila na Ústavu ja-
zyků a komunikace neslyšících Pamela Perniss z University of Brighton.

Na Ústavu fi lozofi e a religionistiky hostovali dva zahraniční předná-
šející prof. Robert A. Segal z University of Aberdeen a prof. Emmanuel 
Falque s přednáškou Must We Cross the Rubicon? Philosophy and 	 eology: 
New Boundaries.

Na Ústavu translatologie vedli cyklus přednášek prof. Franz Pöchha-
cker z univerzity ve Vídni a prof. Dorte Andres z univerzity v Mohuči.

Na Ústavu řeckých a latinských studií vystoupil v rámci spolupráce 
s Brown University prof. Pura Nieto a dále pak významný řecký režisér 
Tassos Boulmatis.
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V Jazykovém centru FF UK vystoupil Dr. Christopher T. Hank z Hum-
boldt University.

Hostem Ústavu pro klasickou archeologii byl prof. Dr. Christof Schu-
ler s přednáškou New excavation results at Patara.

Ústav etnologie uspořádal cyklus přednášek Dr. Mikela J. Kovena 
z Institute of Humanities & Creative Arts, University of Worcester 
a estonské profesorky Dr. Iivi Zajedové.

Na Ústavu germánských studií proběhly přednášky prof. Christiane 
Krusenbaum z univerzity v Kolíně nad Rýnem a prof. Unni Langås 
z univerzity v Kristiansandu.

4.3  Významná ocenění pedagogů a studentů

a) Ocenění pedagogů
V roce 2017 byla poprvé na UK udělena výzkumná podpora Donatio 
Universitatis Carolinae, jejímž cílem je podpora významných vědeckých 
osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Laureáty 
vybrala mezinárodní porota. Tuto výzkumnou podporu mj. obdržel 
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. z Filozofi cké fakulty UK, přední český 
egyptolog a archeolog.

Cenu Neuron pro mladé vědce za přínos v oboru společenské vědy 
obdržel v roce 2017 doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (FF a FSV).

b) Ocenění studentů
V roce 2017 obdržel Cenu Josefa Hlávky Mgr. Jiří Honzl za svou práci 
Latinské nápisy z Egypta mimo Alexandrii. Byl přijat do kurátorského 
týmu Náprstkova muzea v Praze.

V roce 2017 obdržel Cenu Jana Palacha Bc. Jiří Hubáček za svou 
práci Bedřich Frída, Jaroslav Vrchlický: Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… 
Vzpomínky ze života dvou bratří.

V roce 2017 obdržela Cenu MŠMT Bc. Barbora Vacková za práci 
Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky.

5. Vydavatelství FF UK

Ediční činnost fakulty se v roce 2017 realizovala vydáváním odborných 
monografi í (v rámci edičních řad Fontes, 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 specifi cké řady, zejména časopisy Acta Universi-
tatis Carolinae (AUC).

FF UK vydala v roce 2017 celkem 124 publikací (45 knižních a 30 
časopiseckých titulů, 46 e -publikací a 3 katalogy), ve fakultních edičních 
řadách bylo představeno na 20 nových monografi í. Vydavatelství v prů-
běhu roku spolupořádalo několik prezentací knih (např. reprezentativ-
ního výboru Josefa Čermáka „I do daleka vede cesta…” a monumentální 
bibliografi e Jitky Křesálkové Italská literatura v Čechách a na Slovensku) 
a časopisů, v květnu se představilo na mezinárodním knižním veletrhu 

a literárním festivalu Svět knihy, v červnu pak na pražském veletrhu 
malých nezávislých nakladatelů Knihex. V září pracovníci vydavatelství 
navštívili v rámci rozvojového projektu Nakladatelství Masarykovy 
univerzity Munipress, Centrum informačních technologií FF MU a Tis-
kárny Havlíčkův Brod, a. s.

5.1 Redakční a vydavatelská činnost

a) Fontes, Mnemosyne, Trivium a Varia
Díky koncepční spolupráci s ediční komisí FF UK a garanty jednotlivých 
řad se podařilo vydat následující svazky:

– Fontes: J. Vobořil, Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity 
v Karlíně a Libni v letech 1861–1914; B. Mosković, Mezi Titem a Tuđmanem. 
Chorvatsko v  letech 1989–1990; J. Slavíček, Ze světa podnikání do světa 
plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 
na příkladu severních Čech; J. Štofaník, Medzi krížom a kladivom. Recepcia 
sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia; P. Kaleta, 
Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici 
v době NDR.

– Mnemosyne: A. Cosentino, Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět 
v patnácti stech povídkách a jednom románu.

– Trivium: Ž. Dvořáková, Literární onomastika. Antroponyma; J. Chromý, 
Protetické v- v češtině; N. Goodman – C. Z. Elginová, Nové pojetí fi lozofi e 
a dalších umění a věd; J. Fulka, Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk 
v dějinách západního myšlení.

– Varia: Trans -Atlantic Migration. Czech and Scandinavian Perspectives 
on History, Literature, and Language; Hungarobohemica Pragensia. Studie 
k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára; 
Horizonty kognitivně -kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených 
a znakových jazycích; J. Bičovský, Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky; 
P. Synková, Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické 
morfologické analýze textů Staročeské textové banky); K. Šebesta a kolektiv, 
Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník; O. Srba, Paleografi cká 
čítanka mongolského písma klasického období (17.–20. stol.); Al -haraka 
baraka. Strukturně-variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení; 
F. Ondráš, Arabský román. Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930).

Další tituly profi lových edičních řad, včetně nové překladové řady 
Medium, se připravují a budou postupně vycházet v průběhu následu-
jícího roku dle edičního plánu FF UK na rok 2018.

b) Reprezentativní, příležitostné a jiné publikace
Mimo stávající ediční řady byly vydány publikace: J. Čermák, „I do daleka 
vede cesta…” Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé 
literatury; J. Křesálková, Italská literatura v Čechách a na Slovensku. Biblio-
grafi e italských literárních děl přeložených do češtiny a slovenštiny, vydaných 
od počátku knihtisku do současnosti, a přeložených netištěných divadelních 
her a operních libret inscenovaných od 18. století; Dusk and Dawn. Literature 
between Two Centuries; Česká populární kultura. Transfery, transponování 
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a další tranzitní procesy; Hrdinové v básních. Eseje o poezii; V. Svatoň, Na 
cestě evropským literárním polem. Studie z komparatistiky; V. Suchý, Cesta 
do neznáma. Život v kapitalistickém ráji; P. Hlaváček – M. Fesenko, Ru-
sové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu; Manuál 
a Dotazník vývoje komunikace II.

Vydavatelství se aktivně podílelo také na přípravě a vydávání propa-
gačních aj. materiálů, např.: Výroční zpráva FF UK 2016; Katalog časopisů 
2017; Katalog vzdělávacích programů 2017/2018 Univerzity třetího věku etc.

c) Fakultní časopisy
V návaznosti na Opatření děkana č. 6/2015 a jeho novelizaci č. 16/2016 
vydavatelství koordinovalo přípravu a zabezpečovalo výrobu a distribuci 
těchto fakultních časopisů: Časopis pro moderní fi lologii; Dvacáté století; 
Fórum sociální práce; Historie – Otázky – Problémy; Linguistica Pragensia; 
Nová čeština doma a ve světě; Prague Economic and Social History Papers; 
Prague Papers on the History of International Relations; Pražské egyptolo-
gické studie; Slovo a smysl; Studia Ethnologica Pragensia; Studia Hercynia; 
Studie z aplikované lingvistiky; Svět literatury.

5.2 Distribuce

Počet nových titulů přijatých do distribuce Vydavatelství FF UK v roce 
2017 byl 141, z toho bylo 45 knižních titulů, 46 čísel časopisů a 50 
e -publikací. Z produkce vydavatelství šlo o 115 titulů: 34 monografi í, 
30 čísel časopisů, 16 e -knih a 34 e -časopisů a 1 neprodejnou účelovou 
publikaci. Z Nakladatelství Karolinum bylo do distribuce přijato celkem 
12 nových titulů, z toho 2 monografi e (supplementa) a 10 čísel periodik. 
Z vlastní produkce jednotlivých ústavů a kateder FF UK bylo přijato 14 
nových titulů, z toho 8 monografi í a 6 periodik. Objem všech publikací 
naskladněných v roce 2017, včetně starších titulů přijatých do distribuce, 
činil v maloobchodních cenách (dále MOC) 3 743 732 Kč.

Většina prodeje v roce 2017 byla realizována formou komise v part-
nerských kamenných a internetových knihkupectvích, přímými odběra-
teli byly domácí a zahraniční knihovny a akademická pracoviště, další 
instituce a jednotlivci. Na celkovém objemu se téměř 20 % podílel prodej 
ve fakultním e -shopu, v Knihovně Jana Palacha a na pravidelných akcích 
(knižní veletrhy a výstavy Svět knihy, Knihex, Book Me, prezentace knih, 
fakultní konference a další akce).

Celkový obrat v roce 2017 (zahrnující prodej, knižní výměnu a dary) 
činil 11 142 výtisků v hodnotě cca 2 876 692 Kč v MOC. Celkový objem 
prodeje byl 4995 výtisků v hodnotě 1 397 544 Kč v MOC. Na tomto vý-
sledku se podílely především publikace vydané v edičních řadách FF UK 
a mimo řady (celkem 1 157 215 Kč) a fakultní periodika (124 537 Kč). 
Celkem se publikace Vydavatelství FF UK podílely na prodeji objemem 
1 281 752 Kč v MOC, tj. 91 % celkových prodejů.

Nejprodávanějšími tituly roku 2017 byly: publikace Miroslavy Dvo-
řákové a Michala Šeráka Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané 
kapitoly, kolektivní monografi e Starodávné bejlí. Obrysy populární a bra-

kové literatury ve starověku a středověku a Kultura svépomocí. Ekonomické 
a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního 
socialismu a postsocialismu. K nejúspěšnějším titulům dále patřil překlad 
knihy Nelsona Goodmana a Catherine Z. Elginové Nové pojetí fi lozofi e 
a dalších umění a věd, kolektivní monografi e Kultura a totalita IV. Kaž-
dodennost (a předchozí díly cyklu) či výbor z díla Josefa Čermáka „I do 
daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní 
německé literatury.

Prodej titulů z produkce jednotlivých kateder a ústavů fakulty, včetně 
periodik AUC vydávaných prostřednictvím Nakladatelství Karolinum, 
dosáhl objemu 117 342 Kč v MOC, tj. cca 8 % všech prodejů. Na cel-
kovém výsledku se podílely například tituly Českého egyptologického 
ústavu, Střediska ibero -amerických studií, Ústavu jižní a centrální 
Asie, Ústavu pro archeologii či centra Collegium Europaeum. Zbývající 
1 % pokrýval prodej prezentačních předmětů fakulty a počítačové hry 
Československo 38–89: Atentát ve fakultním e -shopu.

E -publikace
Odborné časopisy, které vycházejí péčí Vydavatelství FF UK, jsou od roku 
2015 publikovány vedle tištěné podoby také v elektronickém formátu 
PDF v režimu Open Access (dále OA) a jsou tak volně přístupné široké 
odborné veřejnosti. Jednotlivé články jsou dostupné z nových webových 
stránek časopisů, jež zájemce odkazují přímo do digitálního repozitáře 
UK. Na konci roku 2017 byla zahájena jednání s Ústřední knihovnou 
UK o migraci dat do nového univerzitního repozitáře DSpace.

Mezi OA časopisy v roce 2017 přibyla Nová čeština doma a ve světě, 
nového webu se dočkaly také Pražské egyptologické studie.

Po zpřístupnění kolekce e -knih prostřednictvím databáze ProQuest 
eBook Central (slučuje dosavadní platformy Ebrary a EBL) byla v říjnu 
2017 s fi rmou ProQuest podepsána také smlouva o distribuci OA ča-
sopisů. Fakultní periodika jsou pravidelně hodnocena a excerpována 
respektovanými světovými databázemi CEJSH, CEEOL, EBSCOhost, 
ERIHPLUS či Scopus. Do Databasis of Open Access Journals (DOAJ) 
přibyla v roce 2017 další 2 periodika: Studie z aplikované lingvistiky 
a Historie – Otázky – Problémy. Linguistica Pragensia byla navíc znovu 
zařazena do hodnocení v databázi Web of Science (dříve  omson 
Reuters, nyní Clarivate Analytics).

Mimo řady vyšla mj. e -kniha didaktických textů Proč a jak učit fi losofi i 
na středních školách?, která je učitelům a didaktikům dostupná volně 
proti registraci na webových stránkách projektu.

Studenti a pracovníci celé UK mají navíc zajištěn volný přístup ke 
kompletnímu obsahu e -knih z Portálu elektronických zdrojů UK a pro-
střednictvím služby ukaz.cuni.cz. Ostatní zájemci si mohou e -publikace 
ve formátu PDF objednat ve fakultním e -shopu.

Mezinárodní knižní výměna
FF UK si pravidelně vyměňuje publikace s téměř 200 institucemi 
v cca 30 státech světa, přičemž výměně dominují odborná periodika. Za 
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rok 2017 získala FF UK 121 titulů časopisů z 27 zemí. Nejvíce časopisů 
(celkem 24 titulů) získala fakulta od českých institucí, např. kompletní 
produkci časopisů Masarykovy univerzity v Brně. Dále získala fakulta 
12 titulů časopisů z Polska a po 8 titulech z Chorvatska a Slovinska. Po 
6 titulech získala z Německa, Francie, Litvy, Japonska, 5 titulů z USA a 4 
tituly z Itálie, Španělska a Bulharska. Výměna probíhala nejen se země-
mi Evropy, ale i Asie (Turecko, Jižní Korea) a Jižní Ameriky (Argentina, 
Paraguay, Kostarika, Chile). Stále nejčastějšími českými i zahraničními 
partnery FF UK jsou univerzity, od kterých získala fakulta výměnou 
celkem 73 titulů časopisů: 15 titulů od ústavů akademií věd, 12 titulů 
od dalších výzkumných ústavů, 9 titulů od muzeí a stejný počet od 
různých vědeckých společností. Zbývající tituly posílají fakultě knihovny 
nebo archivy. Takřka ve všech případech je výměnný partner zároveň 
vydavatelem časopisu.

V roce 2017 získala FF UK v rámci mezinárodní výměny publikací, 
zajišťované jednak Vydavatelstvím FF UK, jednak Střediskem vědeckých 
informací (SVI), celkem 389 svazků v celkové hodnotě cca 169 334 Kč. 
Z toho bylo 160 knižních titulů v celkové hodnotě 75 518 Kč (116 svaz-
ků za cca 64 015 Kč ze zahraničí a 44 svazků za 11 503 Kč z ČR) a 121 
titulů časopisů a dalších druhů seriálových publikací, a to v celkovém 
počtu 229 sešitů v hodnotě cca 93 816 Kč (z toho 97 titulů ze zahraničí 
v přepočtu za 87 300 Kč a 24 titulů z ČR v hodnotě 6516 Kč).

Partnerským institucím v zahraničí i ČR bylo výměnou odesláno 
celkem 553 výtisků časopisů a monografi í v celkové hodnotě 133 757 Kč 
v MOC. Výměnným partnerům v rámci UK, jednotlivým ústavům a ka-
tedrám FF UK a Knihovně Jana Palacha bylo poskytnuto pro potřeby 
další výměny celkem 1410 výtisků v celkové hodnotě 335 833 Kč.





I I I .  Z A H R A N I Č N Í  S P O L U P R Á C E
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III. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
garant kapitoly: doc. PhDr. Eva Voldřichová 
Beránková, Ph.D., proděkanka pro zahraničí

V roce 2017 pokračovaly snahy o rozvoj zahraniční spolupráce a posi-
lování internacionalizace v rámci FF UK, vycházející z dlouhodobých 
záměrů fakulty a jejích strategických dokumentů. Rozvíjely se stan-
dardní způsoby studentské a akademické mobility, které jsou na FF UK 
dobře zavedené a intenzivně využívané a v nichž fakulta zaujímá čelné 
místo v rámci univerzity. Jejich struktura i kvantita byly srovnatelné 
s předchozími lety.

Postupně se však prosazují a rozvíjejí i další formy mezinárodní 
spolupráce. Kromě rozvoje v rámci programu Erasmus+ byl kladen důraz 
i na spolupráci v oblasti doktorského studia, ve vědeckých projektech 
s mezinárodní účastí, na rozvoj spolupráce se zeměmi mimo Evropskou 
unii, další rozšiřování lektorátů, výukových center apod. (zahraniční 
spolupráce v oblasti vědy – viz primárně kapitola II. VĚDA A VÝZKUM).

1. Erasmus+

V programu Erasmus+, který poskytuje jednu z hlavních příležitostí 
k výměnám zejména v oblasti studentské mobility, zaujímá FF UK 
přední místo v rámci celé UK díky vysokému počtu uzavřených bilate-
rálních smluv. Pozici aktivní fakulty podporuje i zveřejněná statistika 
Univerzity Karlovy.

V roce 2017 byl opět vydán aktualizovaný informační materiál pro 
přijíždějící studenty Erasmus Guide, ve kterém studenti našli ucelený 
přehled o FF UK, jejích základních součástech a koordinátorech, ad-
ministrativních procesech nebo knihovnách, ale také praktické rady 
pro život v Praze.

Počet platných smluv pro studijní pobyty Erasmu+ meziročně vzrostl 
přibližně o 18 % a dosáhl ke konci roku 2017 počtu cca 650 smluv. 
Důležitý trend spočívá především v navazování a rozšiřování spolu-
práce se špičkovými evropskými univerzitami. Součástí tohoto trendu 
je například zapojení se a rozšiřování aktivit FF UK v rámci sítě ELAN 
(European Liberal Arts Network), která je vedena britskou University 
of Bristol a která zahrnuje mimo jiné pařížskou École Normale Supé-
rieure, irskou Trinity College Dublin, švédskou University of Uppsala 
nebo nejstarší portugalskou univerzitu v Coimbře. Tato síť zvyšuje 
atraktivitu Erasmu+ na FF UK a podporuje vyšší kvalitu jednotlivých 
studijních mobilit (domácích vyjíždějících i zahraničních přijíždějících 
studentů) oproti pouhé kvantitě. Výroční setkání koordinátorů progra-

mu ELAN z jednotlivých univerzit je naplánováno na březen roku 2018 
v rakouském Grazu.

1.1 Studentská mobilita

Stejně jako v roce 2016 došlo v kalendářním roce 2017 k mírnému 
nárůstu počtu přijíždějících studentů. V roce 2016 bylo ke čtyř- až 
devítiměsíčnímu studiu na FF UK přijato 424 zahraničních studentů, 
v roce 2017 to bylo 432 studentů. Z tohoto počtu jich 142 přijelo na 
letní semestr 2016/2017, 191 na zimní semestr 2017/2018 a 99 na celý 
akademický rok 2016/2017. Co se týče nejčastěji zastoupených zemí 
původu studentů, již tradičně mezi ně patří Francie, Německo, Velká 
Británie, Polsko, Španělsko a Slovensko.

Z celkového počtu přijatých studentů byli dva studenti přijati na 
praktickou stáž v rámci programu Erasmus+, a to na konkrétní základní 
součásti (katedra nebo ústav) FF UK.

Počet studijních výjezdů z FF UK zaznamenal mírný nárůst oproti 
minulému roku (z 250 na 261). Zásadní nárůst od roku 2017 však 
zaznamenávají zejména praktické stáže (z 26 výjezdů v roce 2016 na 
40 v roce 2017), které podle nových pravidel zavedených Erasmem+ 
může využívat stále více studentů FF UK ze všech oborů a ve všech 
cyklech studia. Zatímco počet studijních výjezdů lze i do dalších let 
předpokládat víceméně konstantní, počet výjezdů na praktické stáže 
pravděpodobně dále poroste. To je umožněno podporou jak ze strany 
zahraničního oddělení děkanátu FF UK (propagací těchto stáží mezi 
studenty a koordinátory) i rektorátu UK, tak zejména díky aktivnímu 
zájmu ze strany akademických koordinátorů na katedrách, jejichž 
obory obsahují praktické stáže jako součást studijních plánů (počet 
takovýchto oborů rovněž pomalu stoupá). V roce 2017 měli také stu-
denti magisterského a doktorského studia na FF UK možnost jedno-, 
dvou- a tříměsíčních odborných stáží v rámci pražského sídla CEFRES 
(Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách). I o tyto 
stáže zaznamenáváme rostoucí zájem.

V roce 2017 zahraniční oddělení opět připravilo pravidelný informač-
ní seminář pro nominované studenty. Tato forma předávání praktických 
rad spojených s pobytem i informací o studentských povinnostech 
ohledně výjezdů se ukazuje jako nejefektivnější, protože účast je pro 
nominované studenty povinná. Rovněž se osvědčil obecný informační 
seminář pro zájemce o výjezd, pořádaný již na podzim, který se soustře-
ďuje spíše na obecný smysl programu a na kroky vedoucí k úspěšnému 
získání nominace k výjezdu.

Již sedmý akademický rok po sobě se setkávají s velkým úspěchem 
u zahraničních výměnných studentů i semestrální kurzy češtiny, které 
v rámci své povinné pedagogické praxe zajišťují studenti magisterské-
ho studijního oboru Čeština jako cizí jazyk z Ústavu českého jazyka 
a teorie komunikace.
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1.2 Mobilita pedagogických pracovníků

V roce 2017 vyjelo na zahraniční univerzity vyučovat v rámci tohoto 
typu mobility 33 akademických pracovníků. Nejnavštěvovanější zemí 
byla Itálie (11 mobilit), následovaná Francií (4) a Slovenskem (4). 
Vždy dva výukové pobyty se pak uskutečnily ve Finsku, v Belgii a ve 
Španělsku a pouze jeden v Bulharsku, Maďarsku, Německu, Polsku, 
Portugalsku, Švédsku a Velké Británii.

1.3 Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+

V roce 2017 se Univerzita Karlova aktivně účastnila projektu Meziná-
rodní kreditové mobility. Jedná se o aktivitu v rámci programu Erasmus+, 
která od roku 2015 podporuje mobility studentů a vyučujících mezi 
programovými a partnerskými zeměmi. Jednotlivé univerzity v ČR 
podávají žádost o realizaci mobilit příslušné Národní agentuře.

V roce 2017 se FF UK zapojila do výzvy 2017 a ke konci roku i do 
výzvy 2018. FF UK získala z Národní agentury podporu pro projekty 
předložené Českým egyptologickým ústavem a katedrou jihoslovan-
ských a balkanistických studií. V rámci těchto projektových mobilit se 
v období 2017–2018 uskutečnilo cca 10 výukových a studijních pobytů, 
a to jak příjezdů ze zahraničních univerzit na FF UK, tak výjezdů na-
šich studentů a akademiků na partnerské instituce v Albánii, Kosovu 
a Egyptě. Do další výzvy kreditové mobility, označené jako Výzva 2018, 
bylo v prosinci 2017 podáno z FF UK 10 projektů. Všechny kompletní 
projekty uspěly na univerzitní úrovni. Celkové výsledky a úspěšnost 
žádostí budou známy na jaře 2018.

1.4 Studentský klub Charles University International Club

Obdobně jako v minulých letech zahraniční oddělení spolupracovalo se 
studentským spolkem Charles University International Club (http://www.
ic -cuni.cz/). Studenti zapojení do této činnosti připravují pro přijíždějící 
studenty po celý semestr mnoho aktivit, z nichž je jako každoročně 
nutné vyzdvihnout zejména Orientation Week, během kterého je za-
hraničním studentům poskytována podpora nutná pro zahájení jejich 
studia na fakultě i přípravu jejich pobytu v Praze. Charles University 
International Club již několik let úspěšně poskytuje tzv. buddy program, 
v jehož rámci 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

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) 
je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným 
na regionální spolupráci v rámci sítě univerzit. Dohodu o programu
CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá 

Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, 
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Spolupra-
cují s ním též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu. Na organi-
začním zajištění programu se podílí zahraniční oddělení, koordinátoři 
ze základních součástí a MŠMT ČR.

V roce 2017 přijelo na letní semestr 15 studentů, z toho 7 bylo 
v režimu free -mover, a v zimním semestru 2017/2018 byla ke studiu 
přijata 1 studentka.

V rámci programu CEEPUS přijelo 12 zahraničních pedagogů (1 
z Bulharska, 2 z Chorvatska, 2 z Maďarska, 2 z Polska, 1 z Rakouska, 
2 ze Slovenska, 2 ze Srbska), a naopak možnosti výjezdu využili 4 
pedagogové (Polsko 1, Slovensko 1, Rakousko 2) a 5 studentů (Polsko, 
Rakousko, Chorvatsko).

3. Kulturní (vládní) dohody

Na FF UK bylo v akademickém roce 2016/2017 v rámci mezivládních 
dohod přijato 25 studentů (11 na letní semestr, 14 na zimní semestr). 
Nejvíce studentů přijelo z Egypta (6), Francie (5), Španělska (3), Itálie 
(3), Ruska (2) a Japonska (2) a dále z Jižní Koreje (1), Slovenska (1), 
Bulharska (1) a z Polska (1).

Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK přijato 8 studentů 
(2 v letním a 6 v zimním semestru), a to z Ukrajiny, Gruzie, Chorvatska 
a Srbska.

V rámci programu AKTION přijela 1 studentka z Rakouska a v pro-
gramu Bachelor plus (fi nancovaném německým Informačním centrem 
DAAD) 4 studenti z Německa.

Vyjíždějící využili smluv uzavřených s těmito státy: Bulharsko, Čína, 
Egypt, Izrael, Japonsko, Korejská republika, Korejská lidově demokratic-
ká republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mongolsko, Německo, Polsko, 
Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina a Vietnam.

Na základě kvót bylo z FF UK ke studiu na zahraničních univerzitách 
nominováno celkem 14 studentů.

Prostřednictvím výběrových řízení byli v roce 2017 nominováni 
celkem 74 studenti.

Stejně jako v předchozím roce i v roce 2017 FF UK využila možnosti 
nominovat akademické pracovníky, a to v 5 případech (Lotyšsko, Ma-
ďarsko, Polsko, Řecko).

4. Mezinárodní visegrádský fond

Stálou příležitost ke studiu na FF UK pro zahraniční studenty před-
stavuje Mezinárodní visegrádský fond, který podporuje spolupráci mezi 
zeměmi Visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slo-
vensko). Podpora je poskytována také studentům ze třetích zemí. V aka-
demickém roce 2016/2017 tohoto druhu stipendia využilo 6 studentů 
(Rusko 1, Ukrajina 1 a Slovensko 4). Fond rovněž podporuje společné 
kulturní, vzdělávací a vědecké projekty.
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5. Ostatní přijatí studenti

V režimu free -mover přijelo na FF UK 12 studentů (Brazílie 1, Čína 1, 
Japonsko 1, Kanada 5, Polsko 1, Rusko 1, Slovensko 1, Francie 1).

6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní 
smlouvy)

Důležitou roli v rozvoji vztahů se zahraničními vzdělávacími institu-
cemi i v realizaci studentských a akademických mobilit nadále hrály 
mezinárodní smlouvy, jichž je FF UK součástí, ať už na fakultní či uni-
verzitní úrovni. Ke konci roku 2017 měla FF UK uzavřeno na fakultní 
úrovni více než 50 smluv s partnerskými vysokými školami z celého 
světa a fi gurovala jako participující fakulta v řadě smluv uzavřených 
na úrovni celé UK.

V roce 2017 byly uzavřeny meziuniverzitní smlouvy, na nichž FF UK 
a její základní součásti participují, například s níže uvedenými zahra-
ničními univerzitami:

– Shanghai International Studies University, Čína
– Nanyang Technological University, Singapur
– University of the Aegean, Řecko
– Brown University, USA
Nově byly uzavřeny mezifakultní smlouvy například s následujícími 

zahraničními univerzitami a institucemi:
– East China Normal University, Čína
– City University of Hong Kong, Hongkong
V roce 2017 přijelo v rámci přímé spolupráce 38 studentů (20 v rámci 

meziuniverzitních a 18 v rámci mezifakultních smluv), a to na základě 
dohod s univerzitami v 12 zemích (Austrálie, Brazílie, Finsko, Hong-
kong, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Německo, Peru, 
Rusko a USA).

FF UK nominovala v rámci přímé spolupráce celkem 75 studentů 
(Austrálie, Brazílie, Francie, Chile, Japonsko, Kanada, Korejská republika, 
Lotyšsko, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Peru, Rusko, USA, Uzbekis-
tán) a celkem 45 akademických pracovníků (Brazílie, Finsko, Itálie, 
Německo, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, USA).

Pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce uskutečnilo celkem 
68 akademických pracovníků (Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Finsko, 
Itálie, Korejská republika, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Slo-
vinsko).

7. Fond mobility (FM)

Fond mobility UK si klade za cíl fi nančně podporovat mj. zahraniční 
studijní a vědecké pobyty studentů a pedagogů v souladu s každoročně 
vyhlašovanými prioritami UK. Předložené návrhy posuzuje Zahraniční 
komise FF UK a následně univerzitní Rada Fondu mobility. O poskytnutí 
prostředků ze zdrojů FM rozhoduje na základě doporučení Rady rektor.

7.1 Počet podaných a podpořených přihlášek z FF UK v roce 2017

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva 
semestry: 34 přihlášek podáno, 33 přihlášek podpořeno.

c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 13 
přihlášek podáno, 12 přihlášek podpořeno.

d) Podpora studia zahraničních studentů na UK: 15 přihlášek podáno, 
15 přihlášek podpořeno.

e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky 
přednášející na UK: 1 přihláška podána, 1 přihláška podpořena.

8. Společné studijní programy a projekty

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

8.1 Programy a projekty Erasmus+

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

Magisterský program Erasmus Mundus TEMA je organizován s pod-
porou EACEA a akreditován komisí MŠMT jakožto samostatný obor 
pro léta 2014−2018 pod názvem TEMA – European Societies: Identity and 
Development / Sociétés européennes: identité et développement.

V roce 2017 EACEA podpořila navazující program TEMA+ European 
Territories: Heritage and Development.

Na FF UK byli v letním semestru 2016/2017 zapsáni v prvním roč-
níku 2 studenti a ve druhém ročníku 13 studentů. Všichni tito studenti 
úspěšně dokončili studium obhajobou diplomové práce a státní závě-
rečnou zkouškou.

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

V roce 2016/2017 v rámci tohoto programu studovala 1 studentka 
z Indické republiky.

8.2 Společné studijní programy Double degree

V roce 2017 pokračoval společný studijní program Němčina pro mezi-
kulturní komunikaci mezi Univerzitou Lipsko a Ústavem translatologie 
FF UK. Do programu nastoupilo 6 studentů z Německa.

9. Organizace kurzů pro zahraniční studenty

Zahraniční oddělení ve spolupráci s katedrami FF UK a externími 
spolupracovníky zajišťuje také extrakurikulární komerční programy, 
určené primárně pro zahraniční studenty z mimoevropských zemí 
na bakalářské úrovni studia. Jejich status jim umožňuje začlenit se 
plnohodnotně do studia na FF UK. Programy integrují také samo-
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plátce, studenty nominované domovskými univerzitami na základě 
nejrůznějších mezifakultních a meziuniverzitních smluv a účastníky 
programu Erasmus+. Programy studentům nabízejí unikátní multikul-
turní prostředí a možnost srovnávat různé vzdělávací systémy v Evropě, 
Severní Americe či Asii.

Nejvyšší počet absolventů mají dva stěžejní programy: East and Cent-
ral European Studies (ECES) a Česká studia. První je zaměřen na studijní 
pobyty v délce jednoho či dvou semestrů a administrativa i výuka je 
zajištěna v anglickém jazyce. Druhý, který akademicky zajišťuje Ústav 
bohemistických studií, nabízí výuku češtiny pro cizince formou pří-
pravného jazykového kurzu pro studium na českých vysokých školách. 
Kromě těchto stěžejních programů fakulta nabízí i tematicky zaměřené 
a velmi úspěšné studijní pobyty organizované v úzké spolupráci se 
zahraničními partnery, např. University of Miami (USA),  e College 
of William and Mary (USA), Simon Fraser University (Kanada) nebo 
University of Connecticut (USA). Výuku zajišťují členové akademické 
obce FF UK, externí pracovníci a zahraniční lektoři z partnerských škol. 
Administrativně všechny programy včetně doplňkových aktivit zajišťují 
pracovníci zahraničního oddělení. Akademické vedení a dozor garantují 
ustanovené orgány či jednotlivci pověření vedením fakulty.

Kontakt s českými studenty zprostředkovávají členové Charles Uni-
versity International Club, viz 1.4.

9.1 Program East and Central European Studies (ECES)

Jedná se o program zaměřený na krátkodobé zahraniční stáže studentů 
z různých oborů a vyučovaný v anglickém jazyce. Tento program je 
termínově přizpůsoben studiu na vysokých školách v USA. Základním 
kritériem pro přijetí je požadovaný studijní průměr (min. 3,0 GPA), 
který společně s regulovaným počtem studentů ve třídách (cca 16) 
velmi pozitivně ovlivňuje celkovou úroveň výuky a prestiž programu.

Administrativně je program zajišťován pracovníky zahraničního 
oddělení, a to včetně vízové asistence a dalších aktivit (webináře před 
příjezdem, sekce pro studenty přijíždějící, stávající i absolventy na 
webové aplikaci, dobrovolnictví, kulturní aktivity, výuka českého jazyka, 
asistence v místě ubytování na vysokoškolských kolejích, poradenství 
v krizových situacích atd.). Velmi úzce spolupracujeme s absolventy, 
kteří se na dobrovolné bázi stávají velvyslanci programu na svých 
domovských univerzitách. Tyto aktivity pomáhají významně zvýšit 
prestiž programu mezi vrstevníky a vyjadřují pozitivní vztah studentů 
i absolventů k celému projektu.

Akademický dozor vykonává pětičlenná Rada programu ECES, do 
jejíž kompetence patří defi nice kurikula, kategorizace kurzů a jejich 
zařazování do výuky, kontrola náležitostí sylabů, metodické vedení 
pedagogů a zpracovávání výsledků studentského hodnocení. Role Aka-
demické rady je významná také ve stanovování základních požadavků 
pro absolutorium, ve způsobu hodnocení a řešení jednotlivých podnětů 
studentů i vyučujících.

V semestrálním programu studovalo v roce 2017 v 64 programem 
vypsaných i katedrových kurzech celkem 194 studentů. Součástí semes-
trálního programu je také povinný dvoutýdenní kurz českého jazyka 
o celkové dotaci 52 hodin. Velký nárůst zaznamenal letní program ECES, 
v jehož rámci v roce 2017 přijelo 98 studentů (oproti 79 v roce 2016).

Přijatí účastníci studovali v kurzech ze šesti základních oborů: lite-
ratury, umění a kultury, historie, sociologie a psychologie, ekonomie 
a politologie a cizích jazyků. Každý kurz má hodnotu 3 US nebo 6 
ECTS kreditů, dotaci 52 hodin a je akreditován domovskými univerzi-
tami studentů. Opakovaně jsme zařadili úspěšnou součást programu, 
tzv. Refl ection Week, v jehož rámci studenti na seminářích a worksho-
pech hodnotili svoji dosavadní zkušenost a učili se, jak ji využívat 
v praxi. Někteří studenti si také zapsali kurzy na jiných fakultách UK 
i mimo UK (spolupráce s VŠE), což přispělo k větší rozmanitosti jejich 
studijních plánů.

V již zmíněném letním programu studovalo celkem 98 účastníků 
v 15 programem vypsaných kurzech. Tato krátkodobá forma studia 
nadále potvrzuje svoji zvyšující se atraktivitu pro zahraniční studenty, 
protože je méně časově i fi nančně náročná. Vzhledem k narůstajícímu 
počtu studentů připravuje program kompletní restrukturalizaci. Její 
plány byly v letech 2016 a 2017 projednány se strategickými partnery 
a restrukturalizovaný program poprvé proběhne v roce 2018.

Vedle primární spolupráce s univerzitami z USA v rámci programu 
pokračuje rovněž spolupráce s dalšími zahraničními institucemi. V roce 
2017 poprvé přijeli studenti z Lingnan University (Hongkong), City 
University of Hong Kong (Hongkong) a Susquehanna University (USA).

9.2 Program UPrague

Tento nadstandardní výběrový program organizovaný ve spolupráci 
s University of Miami, Florida, USA, pokračoval dále v letním i zimním 
semestru. Program nabízí vždy jeden exkluzivní mezioborový kurz 
(National Identities and Ethnics Confl icts in Eastern Europe nebo Classroom 
Europe) a dále 7 volitelných předmětů ve stejných kategoriích, jaké má 
program ECES. Náročné přijímací řízení a nominaci zajišťuje partnerská 
univerzita, která program velmi podporuje. UPrague totiž na Univer-
sity of Miami patří ke stěžejním zahraničním aktivitám. V programu 
studovalo v letním semestru 20 a v zimním semestru 15 studentů.

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

Jedná se o spolupráci mezi FF UK a jednou z nejstarších vzdělávacích 
institucí v USA, spočívající ve výuce akreditovaných kurzů a reciproční 
nabídce studia pro studenty obou institucí v semestrálních kurzech. 
V roce 2017 studovalo na FF UK celkem 470 účastníků. Akademický 
dozor nad programem zajišťuje pověřený pracovník z řad pedagogů 
FF UK, který také spolupracuje s Akademickou radou programu ECES.
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9.4 Czech Studies – Česká studia (CS)

Program Česká studia od roku 1992 nabízí výuku českého jazyka pro 
cizince. Historicky šlo o přípravný jazykový kurz pro jednooborové 
bakalářské prezenční studium oboru Čeština pro cizince. Nyní program 
nabízí širokému spektru zájemců výuku v délce jednoho nebo několika 
semestrů a v rozsahu 20 hodin týdně. Podmínkou přijetí ke studiu je 
složení maturitní zkoušky a základní znalost instruktážního jazyka. 
Program akademického roku zahrnuje dva čtyřměsíční moduly, které 
se skládají z jazykových kurzů, přednášek, seminářů a dalších aktivit, 
jež studentům pomáhají zvládnout český jazyk a orientovat se v místní 
kultuře, literatuře a historii. Nově jsou součástí programu také certi-
fi kované zkoušky z češtiny s licencí ALTE (úrovně A2–C1). Úspěšnost 
studentů v zimním semestru 2017 odpovídala 98 %, což svědčí o vysoké 
kvalitě přípravy. Program je administrován zahraničním oddělením a po 
akademické stránce garantován Ústavem bohemistických studií (ÚBS).

V roce 2017 absolvovalo kurz 78 studentů. Výuka probíhala ve třech, 
resp. čtyřech skupinách podle pokročilosti studentů, což umožnilo 
jednotlivým účastníkům nasadit individuální tempo studia.

9.5 Krátkodobé programy a letní školy organizované zahraničním
oddělením

Na základě uzavřených smluv v rámci mezinárodních programů za-
hraniční oddělení zajišťovalo následující letní školy:

a) Simon Fraser University, Vancouver, Kanada – ZO plně zajišťuje 
organizaci a výuku v rámci výběrového letního studijního programu 
zaměřeného na středoevropská studia. Celkem 9 účastníků studovalo 
v 5 kurzech (dějiny umění a architektury, fi lm, středoevropské dějiny, 
politologie a kulturní paměť) a zúčastnilo se týdenní studijní cesty 
v rámci ČR. Tato spolupráce umožňuje pravidelné reciproční stáže 
studentům FF UK. Výuku zajišťuje jeden vyučující zahraniční univerzity 
a vyučující FF UK.

b) 	 e College of William and Mary, Williamsburg, USA – zapsáno 
39 studentů ve studijním programu zaměřeném na českou a středoev-
ropskou literaturu. Letní školu vede pedagog ze zahraniční univerzity, 
zatímco výuku dalších 5 kurzů zajišťuje FF UK, která studentům rovněž 
poskytuje asistenci v místě ubytování a při mimořádných událostech 
(hospitalizace atd.).

c) University of Connecticut, USA – zapsáno 16 studentů ve studijním 
programu orientovaném na pobyt v Praze pro studenty z nižších pří-
jmových vrstev. Výuka byla zajištěna v kurzu zaměřeném na českou 
kulturu a vedeném pedagogy z FF UK. Administrativu vede pedagog ze 
zahraniční univerzity ve spolupráci s administrátorem z FF UK.

V rámci dalšího rozvoje spolupráce bylo dokončeno řízení pro další 
kurz, a to nový program ve spolupráci s partnerským AIFS (American 
Institute for Foreign Studies) a probíhá příprava na krátkodobý pro-
gram J -Term 2019.

9.6 Další krátkodobé programy a letní školy organizované v rámci FF UK

a) Letní škola slovanských studií (LŠSS)  – výroční 61. ročník 
(28. 7. – 25. 8. 2017) byl organizován Ústavem bohemistických studií 
(ÚBS). Zúčastnilo se ho 137 frekventantů z 34 zemí (78 stipendistů 
MŠMT ČR, 14 stipendistů RUK, 2 hosté FF UK, 43 samoplátců), 124 
interních a 13 externích účastníků. Celkem bylo uskutečněno 11 před-
nášek, z toho 8 v češtině, 2 v angličtině a 1 v němčině. Nově byly do 
alternativní výuky zařazeny workshopy, které účastníkům umožnily 
organizovanou komunikaci v češtině mimo vlastní výukový program.

b) 18. běh letního kurzu pro studenty Technologického institutu v Monter-
rey (12. 6. – 8. 7. 2017), který je součástí povinně volitelného kurikula 
školy, připravilo Středisko ibero -amerických studií na základě meziuni-
verzitní dohody mezi Technologickým institutem (TEC) a Univerzitou 
Karlovou. Na přednáškách ve Šporkově paláci a při mimopražských 
exkurzích (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích, Kutná Hora) se účast-
níci seznámili s českou historií a kulturou v kontextu střední Evropy 
a vztahů s hispánským světem. Kurzu se zúčastnilo 21 studentů TECu. 
Tato pravidelná akce je součástí širší spolupráce UK s TEC Monterrey, 
v jejímž rámci studenti FF UK pravidelně jezdí na semestrální pobyty 
do různých kempů TECu v Mexiku.

c) Letní škola lingvistiky (Summer School of Linguistics) (20.–26. 8. 2017) 
byla za FF UK zorganizována Ústavem českého jazyka a teorie komu-
nikace (Mgr. Jan Chromý, Ph.D.) a katedrou středoevropských studií 
(Mgr. Jiří Januška). Cílem letní školy je vytvořit pro mladé lingvisty 
a badatele zabývající se spřízněnými obory příležitost seznámit se 
s nejnovějšími a ve světě aktuálními proudy lingvistického bádání 
a vytvořit si povědomí o širším spektru lingvistických přístupů. Škola 
probíhá formou přednášek a workshopů, většinou ve formátu čtyř až 
šesti bloků na den. V roce 2017 se uskutečnil její 11. ročník. Vystoupili 
zde mimo jiné Harald Clahsen (University of Potsdam, SRN), Natalia 
Levshina (University of Leipzig, SRN), Danielle Matthews (University 
of Sheffi  eld, VB), Petar Milin (University of Sheffi  eld, VB), Andriy Mya-
chykov (Northumbria University, VB), Michael Ramscar (University 
Tübingen, SRN), Rachel Smith (University of Glasgow, VB), Shravan 
Vasishth (University of Potsdam, SRN) či Jordan Zlatev (Lund University, 
Švédsko). Škola je určena českým i zahraničním zájemcům.

d) Evropská letní škola na téma Za hranicemi lidství: meze, dělení a fi -
nality lidské sféry byla zorganizována na FF UK (5.–12. 7. 2017) Ústavem 
fi losofi e a religionistiky (Ondřej Švec, Ph.D.) a Ústavem románských 
studií (Chiara Mengozzi, Ph.D.) ve spolupráci s CEFRESem a Agence 
universitaire de la francophonie. Svým transdisciplinárním zaměře-
ním tato letní škola poskytla příležitost k setkání a konfrontaci mezi 
společenskovědními obory – fi lozofi í, literaturou, politologií, rétorikou 
a kulturní antropologií – a přírodními vědami, zejména biologií a eto-
logií. Kromě 20 přednášejících akademiků a vedoucích workshopů se 
jí zúčastnilo 40 doktorandů a studentů magisterského studia z celkem 
16 zemí Evropy a Magrebu. Jednalo se o 17. ročník Evropských letních 
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škol pořádaných Frankofonní organizací pro evropské vzdělávání a vý-
zkum v sociálních vědách – OFFRES, jejímž cílem je rozvíjet vědeckou 
spolupráci mezi západními (zejména francouzskými a belgickými) 
a středo- a východoevropskými univerzitami.

10. Zahraniční dary

V uplynulém roce rovněž úspěšně pokračovala spolupráce s Anglo -Czech 
Educational Fund. Cílem nadace, založené Arnoštem Kramerem, je pro-
střednictvím stipendia podporovat několikaměsíční studijní a vědecké 
pobyty vynikajících studentů -doktorandů a mladých vědeckých pracov-
níků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii, a tím také posílit vědeckou 
spolupráci mezi FF UK a nejlepšími britskými univerzitami. V roce 2017 
příspěvek na pobyt získalo 7 z 9 nominovaných uchazečů.

11. Pobyty zahraničních akademických pracovníků
na FF UK v roce 2017

11.1  Lektoráty

K posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolupráce jednotlivých 
pracovišť FF UK přispěla v roce 2017 pokračující podpora zahraničních 
lektorů, a to formou příspěvku na jejich ubytování v Praze. Zahraniční 
oddělení provádí revizi smluv s jednotlivými lektory za účelem sjedno-
cení pravidel jejich zaměstnávání na FF UK.

11.2  Působení zahraničních výzkumníků v rámci fondu post -doc

FF UK se v roce 2017 zapojila do 9. výzvy týkající se podpory pobytů 
zahraničních výzkumníků na Univerzitě Karlově z rektorátního fondu 
post -doc. Tento fond byl vytvořen v roce 2010. Na bázi spolufi nancování 
ze strany rektorátu umožňuje získávat kvalitní zahraniční výzkumníky 
k dlouhodobým pobytům na fakultách UK. Za FF UK se zapojil Český 
egyptologický ústav (ČEgÚ), jehož žádost rektorát odsouhlasil, a umož-
nil tak působení francouzské akademičky Dr. Gaelle Chantrain na ČEgÚ 
v období 1. 1.–31. 12. 2018.

12. Program podpory konferenčních a projektových
výjezdů do zahraničí

Zahraniční oddělení v roce 2017 pokračovalo v Programu podpory kon-
ferenčních a projektových výjezdů do zahraničí, v jehož rámci mohla každá 
základní součást využít částky 80 000 Kč na výjezdy svých zaměstnanců 
do zahraničí, případně na podporu přijíždějících zahraničních akade-
mických pracovníků. Díky programu bylo v roce 2017 realizováno 210 
takovýchto výjezdů a příjezdů.

13. Program internacionalizace

Na základě rozhodnutí MŠMT poskytl Rektorát UK v roce 2017 poprvé 
prostředky na tzv. internacionalizaci – podporu mezinárodní mobility. 
Ve výběrovém řízení, které zorganizovalo zahraniční oddělení, bylo pod-
pořeno celkem 29 žádostí, které zahrnovaly studentskou i akademickou 
mobilitu do následujících zemí: Argentina, Bolívie, Bulharsko, Čína, 
Indie, Indonésie, Írán, Kamerun, Kolumbie, Kypr, Německo, Nizozemí, 
Rumunsko, Rusko, Španělsko, Tchaj -wan, Ukrajina, USA.

14. Strategická partnerství

Ve dnech 18.–20. 4. 2017 proběhly Dny UK ve Velké Británii, v jejichž 
rámci delegace jednotlivých fakult navštívily University of Cambridge, 
University of Oxford, University of Edinburgh a University of St An-
drews. Za FF UK se zúčastnila proděkanka pro zahraničí a proděkani 
pro vnější vztahy a projektový rozvoj. Britské univerzity vyjádřily jed-
noznačný zájem o spolupráci s UK a byly navázány kontakty mezi 
odborníky na obou stranách.

Ve dnech 8.–10. 11. 2017 proběhly Dny UK v Nizozemí, v jejichž 
rámci byly navštíveny univerzity v Utrechtu, Leidenu a Amsterodamu. 
Za FF UK se cesty zúčastnili vedoucí zahraničního oddělení společně 
s proděkanem pro vnější vztahy. Během návštěv proběhla jednání s ve-
dením univerzit a představení kampusů. Ze strany UK a nizozemských 
univerzit byl vyjádřen zájem o posílení spolupráce ve vědě a v rámci 
Erasmu+.

Katolická univerzita v Lovani (KU Leuven), jedna ze zahraničních 
institucí kontaktovaných u příležitosti předcházejících Dnů UK v Bel-
gii, se stala hlavním strategickým partnerem FF UK v rámci OP VVV
CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/16_019/0000734 KREAS „Kreativita a adaptabilita 
jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ fi nancovaného 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

15. Spolupráce s kulturními středisky

Filozofi cká fakulta UK dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních 
institucí, jejichž posláním je šířit poznatky o kultuře a jazyce svých zemí. 
S ohledem na aktivity organizované přímo v rámci FF UK zasluhuje 
zvláštní pozornost například spolupráce s Institutem Camões (Portu-
galsko), Institutem Cervantes (Španělsko), s lektorátem katalánštiny 
zakotveným v dohodě mezi Univerzitou Karlovou a vládou Andorry, 
s Francouzským institutem či Italským kulturním institutem.

Kontakty a spolupráce jsou navázány také s českými centry při 
Ministerstvu zahraničních věcí ČR a jejich zahraničními zastoupeními.
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IV. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A GRANTOVÁ
 ČINNOST

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

V roce 2017 probíhalo na FF UK 252 výzkumných projektů fi nanco-
vaných z národních, mezinárodních i univerzitních dotačních titulů.

V závislosti na velmi intenzivním koncepčním a organizačním úsilí 
v oblasti rozvoje badatelského a projektového potenciálu FF UK byla 
v polovině roku 2015 vedením fakulty ohlášena a Akademickým sená-
tem FF UK schválena ambice vytvořit platformu Výzkumných center 
FF UK (Humanities Research Centers). Hlavní cílem tohoto kroku bylo 
zaprvé zpřehlednit strukturu vědecké a grantové činnosti fakulty, zadru-
hé zajistit její další rozvoj skrze mobilizaci jejího potenciálu a zatřetí 
diverzifi kovat zdroje fi nancování. V průběhu roku 2016 byla vytvořena 
koncepce tří center: 1. Kreativní laboratoř (VOICE), 2. Centrum pro 
studium člověka a společnosti a 3. Institut pro studium strategických 
regionů UK.

Ambicí každého z uvedených center je zaprvé garance vědecké spolu-
práce napříč fakultou v rámci jednoho ze tří tematických celků neboli 
os (1. Svobodná umění, 2. Společnost v pohybu, 3. Areálová studia). 
Zadruhé pak naplňování vlastní vědecké agendy a grantové činnosti 
skrze aktivity badatelských týmů (výzkumných skupin), jejichž cílem 
je rozvoj sdílených vědeckých témat a zajištění grantových prostředků.

V roce 2017 došlo k zintenzivnění činnosti napříč základními sou-
částmi FF UK, k posílení studentské a akademické spolupráce, zvýšil 
se počet podaných projektových žádostí v základním výzkumu a také 
úspěšně získaných projektů.

Vynaložené úsilí přineslo na konci roku 2017 výborný výsledek 
v podobě strukturálního grantu na podporu excelentního výzkumu 
v hodnotě téměř 0,5 miliardy Kč na projekt KREAS (doba realizace 
1. 1. 2018 – 31. 12. 2022). Tento projekt tvoří hlavní výzkumnou agendu 
Výzkumných center FF UK a umožní rozvoj badatelských týmů, mezi-
národní spolupráce a rozvoj špičkové vědy na FF UK. Ze strukturálních 
fondů byl dále získán projekt na rekonstrukci velkých poslucháren 
FF UK (cca 80 mil. Kč), na zvýšení kvality vzdělávání (cca 30 mil. Kč), 
jazykové variability v Českém národním korpusu, na podporu rozvoje 
výuky v diverzifi kovaných třídách či na začleňování žáků s odlišným 
mateřským jazykem (v celkové výši cca 35 mil. Kč).

Rok 2017 také přinesl úspěch v Horizontu 2020. Prof. Klusáková 
a badatelský tým Dr. Jaroslava Iry Kulturní dědictví se stal součástí 
projektu REACH podpořeného v rámci Společenských výzev H2020. 
V rámci H2020 akademici FF UK zaznamenali vynikající úspěchy i vel-

mi prestižní Marie Skłodowska -Curie Individual Fellowships. MSCA IF 
podporuje další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků, 
kteří již několik let působí např. v rámci domácí univerzity a u nichž se 
předpokládá, že již získali zkušenosti ve svém oboru. Profesní i osobní 
rozvoj akademiků je zajištěn především podporou jejich mezinárodní 
mobility, ať už jde o krátkodobé, či dlouhodobé stáže. Právě spolupráce 
se zahraničními výzkumnými centry je hlavní podmínkou získání 
grantu – prostředky na výzkum nemohou výzkumní pracovníci získat 
v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Grantu lze 
využít také jako pomoci při návratu výzkumníků do Evropy nebo při 
návratu např. po mateřské dovolené. Prestižní grant se podařilo získat 
dvěma akademickým pracovníkům Filozofi cké fakulty Univerzity Kar-
lovy – doktorce Anně Čermákové z Ústavu Českého národního korpusu 
(míří na University of Birmingham) a doktoru Janu Kozákovi z Ústavu 
fi losofi e a religionistiky (míří na University of Bergen).

Mezi významnými počiny akademiků FF UK je nutné zmínit také 
zisk dvou partnerských projektů z prestižních evropských dotačních 
titulů. Z programu HERA (Humanities in the European Research Area) 
Joint Research Programme „Uses of the Past“ byl podpořen projekt Sound 
Memories: 	 e Musical Past in Late -Medieval and Early -Modern Europe
(SoundMe), kterého se účastní tým vedený PhDr. Lenkou Hlávko-
vou, Ph.D. Z programu Horizon 2020 byl podpořen projekt Cultural 
Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former 
Socialist Countries (COURAGE), kterého se účastní tým vedený Mgr. Mi-
roslavem Michelou, Ph.D.

V roce 2017 získala FF UK 15 nových projektů v soutěži Grantové 
agentury ČR (z 39 podaných). Do portfolia dotačních titulů FF UK 
nově přibyl program OMEGA TAČR, z něhož je fi nancován projekt 
doc. PhDr. Jiřího Buriánka, CSc. Metodika hodnocení odsouzeného Vězeň-
skou službou ČR pro účely rozhodování soudu o podmíněném propuštění 
a celá řada dalších projektů fi nancovaných z rozličných dotačních titulů.
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V.  INFRASTRUKTURA
garant kapitoly: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., 
proděkan pro infrastrukturu

1. Provoz a vnitřní správa fakulty

Pracovníci Správy budov FF UK realizovali v roce 2017 celou řadu akcí 
zaměřených jednak na rozvoj podpůrných prostředků a procesů, jednak 
na zlepšení vlastního pracovního prostředí i technického zázemí fakulty.

2. Prostorová situace fakulty, investiční a rekonstrukční 
akce

2.1 Změny v celkovém prostorovém zázemí fakulty

Od roku 2014 vedení Univerzity Karlovy řešilo využití některých ob-
jektů ve správě rektorátu a ve správě Kolejí a menz UK a připravilo 
plán řady dislokačních změn, z nichž některé mají za cíl navýšení 
prostorového zabezpečení FF UK, jiné míří na zkvalitnění stávajících 
prostorů prostřednictvím jejich rekonstrukcí. Do první kategorie patří 
prostory v objektu koleje Arnošta z Pardubic v ulici Voršilská, kde 
fakulta získá cca 720 m2 užitných prostor. Poté, co během roku 2016 
proběhla ze strany rektorátu UK předprojektová a projektová příprava 
(Oddělení investic FF UK se aktivně podílelo na upřesňování projektové 
dokumentace, aby odrážela budoucí uvažované použití prostor určených 
pro fakultu), očekáváme zahájení stavebních prací, jež by měly být do-
končeny v roce 2019. Prostory budou následně využívány zejména pro 
celofakultní projekt KREAS, který FF UK v roce 2017 získala.

Na podzim roku 2017 došlo v souvislosti s přípravou celkové rekon-
strukce objektu v Celetné 13 k vystěhování pracovišť FF UK (zahájení 
rekonstrukce je nyní plánováno na rok 2018).

V rámci implementace projektu Hybernská ožívá byla rovněž zahájena 
ze strany magistrátu Hlavního města Prahy příprava rekonstrukce 
vybraných prostor pro výuku (např. pro aktivity projektu Library of 
Languages aj.).

2.2 Akce investičního i neinvestičního charakteru fi nancované především 
z FRM

V průběhu roku 2017 probíhaly investiční akce v rámci investičních 
záměrů realizovaných z prostředků státní dotace. Rozsah těchto akcí, 
jež probíhaly na hlavní budově, podstatným způsobem překročil objem 

roku 2016 a cílí ke kompletní renovaci hlavní budovy FF UK. Proto již 
nebyly plánovány další větší investiční akce.

V minulých letech byly připraveny a podány investiční záměry v rám-
ci programu 133 210, jehož ukončení bylo původně plánováno na rok 
2016. Během roku 2015 bylo schváleno prodloužení tohoto programu 
do roku 2019 a v návaznosti na to byly dosud podané investiční záměry 
přepracovány podle nového harmonogramu. V listopadu 2015 byly tři 
níže uvedené investiční záměry zaregistrovány a bezprostředně byla 
zahájena jejich realizace.

− UK − FF − Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – pří-
pravné a projektové práce (s ukončením v roce 2019). Poté, co byla 
v roce 2016 úspěšně zorganizována veřejná dvoukolová architektonická 
soutěž na využití budov FF UK v Opletalově ulici, postoupili jsme k na-
vazujícímu jednacímu řízení o provedení následných projektových prací. 
Vítězem výběrového řízení se stal projekt předložený Ing. arch. Václa-
vem Škardou. Následně se rozběhla příprava projektové dokumentace 
podle jednotlivých kapitol a funkčních celků. Průběžně probíhalo pro-
jednávání projektu s památkáři. V roce 2018 bude hlavním úkolem 
získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, v roce 
2019 budou projektové práce pokračovat zpracováním dokumentace 
k provedení stavby a výběru dodavatele. Realizace stavby se předpokládá 
v dalších letech v rámci navazujícího dotačního programu.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa. Realizace této 
etapy je rozložena do let 2016 a 2017 a zahrnuje pět dříve připravených 
projektů, jež řeší zejména infrastrukturu hlavní budovy (výměna pá-
teřních silnoproudých a slaboproudých tras, rekonstrukce Laboratoře 
výpočetní techniky a přilehlých prostor, dokončení klimatizace jižního 
křídla budovy a výměna jednoho z předních výtahů). V roce 2017 
pokračovala realizace akce, a to dokončením páteřních silnoproudých 
rozvodů a instalací klimatizace v jižním křídle budovy. Zahájena byla 
rovněž náročná výměna jednoho z předních výtahů hlavní budovy, 
zahrnující demolici nepůvodní výtahové šachty a vybudování moderní 
prosklené šachty. V rámci kultivace prostoru tohoto výtahu došlo také 
k výměně přilehlého schodiště, vedoucího do dvora. Akce byla dokon-
čena počátkem roku 2018.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – II. etapa. Realizace této 
akce je rozložena do tří etap v letech 2017–2019 a zahrnuje kompletní 
opravu střech a fasád včetně oken hlavní budovy. V roce 2017 došlo 
podle plánu k ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby a k za-
hájení I. etapy realizace stavby. Opraveny byly fasády do ul. Valentinská 
a Kaprova a jedna fasáda vnitřního dvora. V roce 2018 budou práce 
pokračovat směrem do ul. Široká a nám. Jana Palacha, v roce 2019 by 
měly být dokončeny dvory.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – III. etapa. Investiční 
záměr zahrnuje projektovou přípravu a vlastní rekonstrukci všech 
vnitřních, dosud nerekonstruovaných prostor hlavní budovy a jejich 
vybavení. Z důvodu časové náročnosti přesahující nastavená pravidla 
programu nezahrnuje tento investiční záměr rekonstrukci velkých 
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poslucháren a auly. Záměr byl předložen k registraci počátkem roku 
2016, v průběhu roku došlo ke snížení prostředků v programu 131 21 
a registrace IZ byla pozastavena. Záměr byl zaregistrován v upravené 
podobě v prvním čtvrtletí 2017, následně probíhala příprava zadání 
projektových prací. Stavební realizace akce se předpokládá během let 
2018–2019.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa. V souvislosti 
s posunem registrace předchozího investičního záměru byl připra-
ven nový záměr zahrnující projekčně připravené akce, tedy úpravu 
vstupních prostor auly a rekonstrukci sociálního vybavení. Záměr byl 
zaregistrován v prvním čtvrtletí 2017, v létě 2017 proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele a na podzim 2017 byla zahájena stavební realizace, 
jejíž dokončení se předpokládá v roce 2018.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – V. etapa. Investiční 
záměr zahrnuje modernizaci kotelny, vzduchotechniky a systému MaR. 
V roce 2017 probíhala příprava investičního záměru, jeho předložení 
se předpokládá v polovině roku 2018 a stavební realizace v roce 2019.

2.3 Investiční složka přípravy projektů pro výzvu Operační projekty 
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Správa budov se podílela na přípravě projektových žádostí, jež FF UK 
podala během roku 2016 na výzvu MŠMT. FF UK získala fi nancování 
pro projekt OP VVV – ERDF Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK. 
Realizace rekonstrukce osmi poslucháren je rozdělena do tří etap. V roce 
2016 a 2017 probíhala projektová příprava. Na podzim 2017 proběhlo 
výběrové řízení na zhotovitele a v prosinci 2017 byly zahájeny stavební 
práce na prvních dvou posluchárnách. V roce 2018 budou v rámci 
druhé etapy dokončeny další čtyři posluchárny a v roce 2019 bude akce 
dokončena rekonstrukcí posledních dvou včetně velké auly.

3. Průběžné rekonstrukce a opravy

V průběhu roku 2017, stejně jako v předcházejících letech, proběhla 
řada údržbových či drobných rekonstrukčních prací malého rozsa-
hu, 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. Tato standardní činnost bude 
probíhat i v následujících letech. Při posuzování nutnosti dílčích úprav 
bylo vždy přihlíženo k jejich naléhavosti a skutečnosti, zda daný po-
žadavek není efektivněji řešitelný v rámci dlouhodobě plánovaných 
rekonstrukčních prací.
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VI. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE   
 A ZDROJE

garant kapitoly: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., proděkan 
pro informační zdroje

Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které zajišťuje rozvoj 
a provoz informačních technologií na FF UK a poskytuje podporu 
uživatelům z řad zaměstnanců. Z hlediska technologické vybavenosti 
fakulty v současné době obhospodařuje 63 virtuálních serverů, z čehož 
38 je na platformě Linux a 25 na platformě Microsoft. Oproti roku 2015 
se jedná o nárůst o 2 servery.

LVT spravuje také aktivní síťové prvky – routery a switche – v celko-
vém počtu 46 ks (nárůst o 4 ks oproti roku 2016) a přípojné body pro 
bezdrátovou počítačovou síť – 53 ks (nárůst také o 4 ks). V rámci smlou-
vy s externím dodavatelem zajišťuje také 14 velkých síťových tiskáren 
pro tisk a kopírování sloužících potřebám studentů a zaměstnanců a 14 
menších tiskáren pro základní součásti s integrovaným účtovacím sys-
témem. Nezávisle je spravováno taktéž 90 menších sdílených tiskáren 
na odděleních děkanátu a základních součástech. Laboratoř výpočetní 
techniky spravuje a udržuje přibližně 700 fakultních PC a poskytuje 
podporu pro několik set fakultních notebooků přidělených k osobnímu 
užívání konkrétním zaměstnancům.

Vedle hardware má LVT na starosti také software. Na základní úrovni 
se jedná o serverový software zabezpečující služby sdílení souborů, 
tiskové služby v rámci základních součástí a infrastrukturu pro sys-
tém MyQ pro tisk a kopírování studenty. Dále oddělení udržuje řadu 
webových služeb a spravuje webové stránky fakulty, fakultní intranet 
integrovaný do cloudové infrastruktury Offi  ce 365, systémy pro syn-
chronizaci účtů uživatelů do cloudu (DirSync) a poskytuje podporu 
pro provoz webových stránek základních součástí, výzkumných a stu-
dentských projektů.

LVT zajišťuje rovněž emailové služby – spravuje více než tisíc mailo-
vých schránek a provozuje služby elektronických emailových konferencí 
a skupin. Současně oddělení zajišťuje správu databázových systémů 
Oracle, MS SQL a MySQL, systému pro správu elektronických vstupních 
karet Aktion, kamerového systému Ateas, vyvolávacího software Call 
250, aktualizačního systému WSUS, geoinformačního systému ArcGIS, 
právního systému ASPI, spravuje zálohovací systémy HP DataProtect 
a Veeam, dohledový systém Nagios, antivirové systémy (AVG, Syman-
tec) a má na starosti údržbu infrastruktury ekonomického systému 
IFIS a na něj napojeného fakultního e -shopu. Zabezpečuje také provoz 
licenčních serverů pro software provozovaný na základních součástech 
(např. SPSS). S fakultními knihovnami spolupracuje na podpoře kni-

hovních informačních systémů a zajišťuje infrastrukturu pro provoz 
webových aplikací vnitřní agendy, např. aplikací pro evaluaci výuky, 
studentských žádostí, interních objednávek, rozvrhů ZS, akreditační 
databáze fakulty nebo volební aplikaci.

S Ústavem výpočetní techniky (UVT) při rektorátu UK spolupracuje 
LVT při správě celouniverzitních informačních systémů – jedná se ze-
jména 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.

LVT 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 in-
ternetový 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 Změna dodavatele a software kopírovacích a tiskových služeb

V roce 2017 byl na FF UK na základě výběrového řízení vybrán nový 
dodavatel a softwarový systém zajišťující provoz veřejně přístupných 
multifunkčních kopírovacích strojů v prostorách budov FF UK. Původní 
systém SafeQ byl nahrazen systémem MyQ.

1.2 Nové multifunkční kopírovací stroje pro studenty

V roce 2017 bylo v rámci výše zmíněného výběrového řízení na do-
davatele tiskových služeb smluvně zajištěno nahrazení zastaralých 
kopírovacích strojů v prostorách FF UK novými moderními velkoka-
pacitními kopírovacími stroji zn. Kyocera. Celkem 14 nových strojů 
bylo rozmístěno v budovách nám. J. Palacha (6 ks), Celetná 20 (3 ks), 
U Kříže 8 (3 ks) a Hybernská 3 (2 ks).

1.3 Rozvoj webových aplikací pro agendy FF UK

V rámci dalšího rozvoje pokračoval vývoj a údržba aplikací Objednávky 
a Žádosti. Bylo realizováno nasazení aplikace Objednávky pro agendu 
zahraničního oddělení pro objednávání letenek, ubytování a dalších 
položek. Dále byla v roce 2017 nasazena webová aplikace pro elek-
tronickou evidenci a vyřizování požadavků týkajících se Studijního 
informačního systému (helpdesk).
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1.4 Rozvoj webu

V rámci další fáze projektu inovace webových prezentací fakulty po-
kračovaly v roce 2017 práce na webech základních součástí, webech 
fakultních konferencí a časopisů vydávaných fakultou. V průběhu roku 
bylo spuštěno 35 webů založených na nových šablonách a 15 dalších 
webových prezentací, nově byl také naprogramován webový plugin pro 
publikování bibliografi í zaměstnanců. Celkem je tedy nyní na fakultních 
šablonách provozováno více než 125 webových prezentací.

1.5 Rozvoj intranetu

V roce 2017 byl na intranetu FF UK realizován přechod na inovované 
uživatelské rozhraní, tzv. „modern experience“, které mj. integruje 
tzv. responsivní webové stránky a zlepšuje podporu širokého spektra 
uživateli používaných prohlížečů. Zároveň střídmost designu zvyšuje 
rychlost procházení intranetem. V rámci Offi  ce365 byly nasazeny někte-
ré nové aplikace a služby, např. Teams pro týmovou spolupráci, Planner 
pro projektové plánování, Forms pro sběr informací od uživatelů nebo 
Flow pro řešení oběhových agend. LVT zahájilo také školení v používání 
aplikací Offi  ce365 na pracovištích děkanátu.

1.6 Rozvoj pokrytí wifi  signálem

V roce 2017 byl nasazen nový centrální hardwarový kontrolér wifi  
sítě FF UK a dokončen přechod z rektorátní infrastruktury wifi  sítě na 
fakultní dedikovanou infrastrukturu. Tento přechod zahrnoval také 
instalaci dvou serverů Radius pro centralizovanou autentifi kaci uživa-
telů wifi  sítě eduroam. Zároveň byly na fakultě nainstalovány 4 nové 
přípojné body, dokončeno zprovoznění wifi  sítě ff  -lab pro počítačovou 
učebnu a zavedena wifi  síť ff  -visitors pro návštěvníky, která umožňuje 
ověření prostřednictvím sms.
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VII. KNIHOVNA FF UK
garant kapitoly: PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., 
ředitelka Knihovny FF UK

Knihovna FF UK 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 ředitelce Knihov-
ny FF UK. Těmito knihovnami jsou Knihovna Historického kabinetu, 
Knihovna anglistiky a amerikanistiky, Knihovna Jana Palacha (dále 
KJP), Knihovna Šporkova paláce, Knihovna Ústavu etnologie, Knihovna 
Celetná, Knihovna Ústavu hudební vědy a Knihovna románských studií. 
Přidruženými složkami jsou oborové knihovny, které jsou organizačně 
podřízeny jednotlivým základním součástem FF UK.

SVI zajišťuje majetkoprávní evidenci knihovních fondů FF UK, ka-
talogizaci všech druhů dokumentů, správu seriálů (tedy časopisů, vy-
davatelských 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 1 146 607 jednotek. Převážnou 
část evidovaných fondů tvoří stále knihy a vázané časopisy, ale značný 
je i počet kvalifi kačních prací (celkem je ve fondu více než 30 000 
prací s přírůstkem kolem 1000 ročně). Rok 2017 byl posledním rokem 
s povinností odevzdávat závěrečné práce (s výjimkou disertací) do 
fondu Knihovny FF UK, resp. k následné archivaci v Archivu Univerzity 
Karlovy.

Knihovny fakulty v roce 2017 doplnily do svých fondů celkem 18 611 
evidovaných knihovních jednotek. Kromě tradičních způsobů získávání 
literatury, tj. nákupem, výměnou a dary, se na celkovém počtu přírůstků 
podílely i tzv. staré fondy, tedy publikace, které sice knihovny měly, ale 
nebyly ani evidované, ani knihovnicky zpracované, a proto byly obtížně 
použitelné pro čtenáře.

Počet knihovních jednotek vyřazených z fondu knihoven dosáhl v loň-
ském roce pouze 5434, což je podstatně méně než v posledních letech, 

přestože se na vyřazování podílelo 17 oborových knihoven. V praxi to 
znamená, že knihovny již z velké části obměnily své zastaralé fondy 
a vyřazují už zejména duplicitní, poškozenou a neprofi lovou literaturu.

Bibliografi cké záznamy a informace o lokaci nově získaných do-
kumentů jsou dostupné v Centrálním katalogu UK na http://ckis.
cuni.cz nebo prostřednictvím ukaz.cuni.cz. Na konci roku 2017 byla 
zprovozněna služba Novinky ve fondech knihoven. Uživatelé jsou tak 
přehledně informováni o nově nakoupených dokumentech do fondu 
Knihovny FF UK. Novinky jsou uveřejňovány na webu Knihovny FF UK.

2. Periodické a seriálové dokumenty

V rámci centrálního nákupu časopisů, který zajišťuje SVI, bylo do 
knihoven fakulty zakoupeno celkem 241 domácích a zahraničních 
titulů časopisů, z toho je 137 časopisů české a slovenské provenience, 
104 titulů pochází z 20 evropských států, dále z USA, Kanady a Dálného 
východu (Číny, Vietnamu a Japonska). Nejvíce zahraničních časopisů 
nakoupila fakulta z Německa (30), USA (14) a z Ruska (10). Většina 
časopisů je stále nakupována ve formě print, 18 zahraničních titulů 
ve formě print + online, protože zdaleka ne všechny objednané tituly 
jsou vydávány v obou formách. Pouze ve formě online odebírá fakulta 
3 tituly časopisů.

Kromě nákupu získala fakulta 121 dalších titulů časopisů, a to for-
mou výměny převážně s univerzitami a vědeckými institucemi z 27 
států světa. Kromě Česka (24 titulů) byly nejvíce zastoupeny Polsko 
(12), Chorvatsko a Slovinsko (po 8 titulech). Dalšími výměnnými part-
nery byly instituce z 16 evropských států, USA, Turecka, Jižní Koreje, 
Japonska a 4 jihoamerických zemí.

Celková fi nanční hodnota získaných titulů je 93 816 Kč. Prodejní 
ceny jsou uvedeny u 72 titulů, v případě zahraničních časopisů pře-
vážně v eurech nebo v USD. Pro přepočet cen na Kč byl použit kurz 
Komerční banky.

Tržní cenu zbývajících 49 titulů časopisů se nepodařilo zjistit, proto 
jsme ji odhadli podle dostupných kritérií (v relaci k cenám nakupova-
ných časopisů, zemi původu, rozsahu čísel, nebo vybavení – např. ba-
revné fotografi e, nákresy, tabulky atd.).

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.pez.cuni.cz. Přístup je možný 
i vzdálený (např. z domova), a to po přihlášení pomocí Centrální au-
tentizační služby UK.

V roce 2017 bylo uživatelům z řad zaměstnanců a studentů FF UK 
zpřístupněno celkem 98 oborových a multioborových databází (z toho 
32 bibliografi ckých, 63 plnotextových a tři databáze jiného typu). Vybra-
né celouniverzitně dostupné databáze jsou přístupné i pro absolventy 
a externí registrované uživatele.
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Na začátku roku 2017 ofi ciálně odstartoval projekt CzechELib, je-
hož dlouhodobým cílem je vytvořit kvalitnější podmínky pro přístup 
k EIZ v rámci celé ČR. V projektu je Univerzita Karlova od samotného 
počátku vedena jako jedna z členských institucí. Během roku 2017 se 
sbíraly požadavky na EIZ, o které je na institucích zájem. Pro FF tak 
byl zajištěn přístup k většině zdrojů, které fakulta poptávala, a zároveň 
k tzv. páteřním zdrojům, ke kterým mají přístup všechny fakulty UK.

Od konce roku 2017 (resp. pro rok 2018) jsou z končícího projektu 
Informace (mimo CzechELib) zajištěny přístupy do následujících zdrojů: 
BREPOLIS, Film Television Literature Index with Full Text, L’Anné philolo-
gique, Literature Resource Center a 	 esaurus Linguae Graecae.

Uživatelé mají možnost online čtení i stahování velkého počtu elek-
tronických knih na externí čtecí zařízení formou off  -line výpůjčky. Čteč-
ky elektronických knih a tablety si mohou uživatelé taktéž v knihovnách 
vypůjčit. K předpláceným kolekcím jsou rovněž dostupné i elektronické 
knihy vydané ve Vydavatelství FF UK a Nakladatelství Karolinum.

Knihovna FF UK také pořádá praktické semináře EIZ pro akade-
mickou obec a veřejnost. Tyto semináře usnadní čtenářům 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 elek-
tronické časopisy v hodnotě 779 875 Kč a neperiodická literatura (knihy, 
nová média atd.) za 1 368 331 Kč. Z fi nančních prostředků fakulty byly 
hrazeny i náklady na nákup databází ve výši 926 483 Kč a náklady ve 
výši 164 345 Kč na nákup zahraničních publikací autorů z FF UK. Tyto 
publikace musely být na základě předpisů o evidenci publikační činnosti 
předány do fondu Národní knihovny ČR. Na nákup informačních zdrojů 
tedy uvolnila fakulta ze svého rozpočtu celkem 3 239 014 Kč.

Podle platných pravidel UK o hospodaření s grantovými fi nančními 
prostředky byla do fondů fakultních knihoven zaevidována a zpra-
cována literatura získaná z grantů, rozvojových projektů a dalších 
mimorozpočtových zdrojů v hodnotě 3 164 672 Kč a dále časopisy pro 
Knihovnu Ústavu fi losofi e a religionistiky v hodnotě 113 370 Kč a pro 
Knihovnu Ústavu Dálného východu v hodnotě 26 200 Kč.

Kromě uvedených fi nančních zdrojů nakupovaly knihovny fakulty 
i z peněz získaných jako pokuty z prodlení. Za 212 820 Kč zakoupily 
zejména duplikáty studijní literatury a chybějící čísla časopisů a za 
109 262 Kč různé pomůcky na opravy a ochranu knihovního fondu 
a také kancelářské potřeby.

Další prostředky z běžného rozpočtu byly využity pro zajištění 
ochrany knihovních fondů (zejména knihařské vazby časopisů, pře-
vazby a opravy knih, čárové kódy, kódy RFID, signaturní štítky, etikety 
a ochranné folie, razítka pro označování knih atd.) v celkové výši 
113 579 Kč. Vedle knihovních pomůcek platila fakulta za pronájem 

a zužitkovanou elektrickou energii v depozitních skladech Knihovny 
AV ČR v Jenštejně a v Centru doktorandských a manažerských studií 
(Krystal) roční poplatek v celkové výši 149 000 Kč, dále za poštovné 
za meziknihovní výpůjční služby (15 464 Kč) a za stěhovací (7500 Kč) 
a reprografi cké (16 272 Kč) služby.

5. Služby

5.1 Výpůjční služby

Knihovna FF UK měla na konci roku 2017 celkem 12 128 registrovaných 
uživatelů. Celkem 6764 uživatelů (odpovídá 56 %) je z řad studentů, 
3349 (28 %) jsou uživatelé z jiných fakult Univerzity Karlovy, 833 (7 %) 
uživatelů je z řad zaměstnanců fakulty.

V Knihovně FF UK bylo v roce 2017 realizováno celkem 98 594 vý-
půjček. Z toho 76 % bylo uskutečněno studenty (74 508 výpůjček), 11 % 
uživateli z UK (11 194) a 8 % zaměstnanci fi lozofi cké fakulty (8234).

V rámci národní kooperace knihoven bylo Souborným katalogem 
České republiky přijato 13 542 bibliografi ckých záznamů.

5.2 Podpora vědy

V rámci SVI byla zřízena pozice pracovníka podpory pro vědu a výzkum. 
Převážnou část pracovní náplně v roce 2017 tvořila podpora akademic-
kým, vědeckým a jiným publikujícím pracovníkům FF a doktorandům 
při zavádění personálních identifi kátorů. Tato povinnost byla zavedena 
Opatřením rektora č. 28/2016 a jejím cílem bylo zavést jednoznačnou 
identifi kaci autorů a jejich publikačních výsledků na UK.

Na základě OR tak byla všem publikujícím pracovníkům a doktoran-
dům stanovena povinnost založení mezinárodního identifi kátoru ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID) a pro autory, jejichž publikace 
jsou k nalezení v databázích Web of Science a Scopus, pak povinnost 
zavedení identifi kátorů Researcher ID (pro Web of Science) a Scopus 
Author ID (pro Scopus). V případě, že autoři měli publikace ve Web of 
Science a Scopus, dále vznikla povinnost tyto databáze prostřednictvím 
identifi kátorů Researcher ID a Scopus Author ID propojit s mezinárod-
ním identifi kátorem ORCID.

Zároveň s tím vznikla fakultě podle znění OR povinnost jmenovat 
fakultního koordinátora, odpovědného za zajištění tvorby identifi ká-
torů a metodické podpory jednotlivým autorům. Koordinátor pak měl 
povinnost vkládat jednotlivé identifi kátory do systému WhoIs a propojit 
je tak s konkrétními zaměstnanci či doktorandy FF UK.

V prosinci roku 2017 bylo v rámci fi lozofi cké fakulty zavedeno na 
900 identifi kátorů ORCID, z toho téměř 500 patřilo publikujícím za-
městnancům (přibližně 75 % všech akademických, vědeckých a jiných 
publikujících pracovníků FF UK) a 400 pak doktorandům (přibližně 
jedna třetina všech doktorandů).
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5.3 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Vedle výpůjček pro vlastní čtenáře slouží fond také uživatelům externích 
knihoven na území České republiky, a to prostřednictvím meziknihov-
ních výpůjčních služeb (MVS). Stále největší objem MVS je realizován 
formou výpůjček dokumentů z knihoven fakulty (454), menší část, 
převážně články z časopisů, zasláním tištěné kopie (61). Celkem tedy 
poskytly fakultní knihovny 515 dokumentů uživatelům z jiných kniho-
ven, což je více jak dvojnásobek počtu, který si pro své interní uživatele 
vyžádaly samy knihovny fakulty (171 požadavků, z toho 140 výpůjčkou 
a 31 tištěných kopií).

5.4 Vzdělávací akce pro uživatele knihoven

V roce 2017 odstartoval pod vedením Knihovny FF UK nový seminář 
Kurz informační gramotnosti. Jedná se o výběrový, akreditovaný seminář 
pro studenty Univerzity Karlovy vyučovaný blokovou formou, jehož 
cílem je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní 
seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Prozatím 
proběhl jeden výukový semestr, ve výuce se vystřídali čtyři vyučující. 
V blocích byla vyučujícími postupně prezentována následující témata: 
seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven obecně, hodnocení 
vědy a publikování, úvod do elektronických informačních zdrojů a pří-
prava prezentování práce.

V rámci vzdělávání uživatelů zajišťovaly knihovny také 2 další typy 
školení mimo běžné studium. První bylo určeno pro pracovníky fakulty, 
včetně knihovníků. Druhé školení pak bylo uzpůsobeno pro širokou 
veřejnost. Tato školení byla zaměřena na seznámení s elektronický-
mi 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 2017 proběhla ve 13 termínech a zúčastnilo se jich 
86 účastníků.

5.5 Projekt Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny je celostátní (a celosvětová) služba, do které se v roce 
2014 zapojila i Knihovna Filozofi cké fakulty UK. Národním koordiná-
torem této služby je Národní knihovna a cílem služby je poskytnout 
široké veřejnosti odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě fak-
tografi ckých či bibliografi ckých informací na základě fondů dotázané 
knihovny. Za celou dobu spolupráce s PSK zodpověděla FF UK celkem 
291 dotazů, z toho 56 dotazů v roce 2017. Největší část dotazů v roce 
2017, celkem 30, bylo již tradičně z oblasti lingvistiky a literatury, 
13 dotazů bylo z fi lozofi e a religionistiky a 7 z historie. Zodpovídání 
dotazů zajišťují pracovníci SVI, ale cca v polovině dotazů pomáhají se 
zpracováním odpovědí knihovníci z oborových knihoven FF UK a okruh 

spolupracujících fakultních knihoven se stále rozšiřuje, tak, jak se 
rozšiřuje i tematika dotazů.

5.6 Komunitní role Knihovny Jana Palacha

Knihovna Jana Palacha je místem setkávání a jako taková se podílí na 
odborných a vzdělávacích akcích určených studentům a zaměstnancům 
fakulty a spolupracuje s fakultními subjekty, které se zaměřují na 
vztahy s veřejností. Vedle velkých celofakultních akcí se v Knihovně 
Jana Palacha tradičně konají akce studentských spolků, především 
spolků Ffabula a Praxis, nebo Noc s Andersenem, celostátní knihovnická 
akce pro děti s bohatým zábavným programem završeným nocováním 
v knihovně.

V Knihovně Jana Palacha byly v roce 2017 souběžně instalovány 
dvě výstavy fotografi í. Reportážní a cestovatelské fotografi e Karolíny 
Durdové, bývalé studentky fi lozofi cké fakulty, a krajinářské fotografi e, 
kterým se ve volném čase věnuje jinak ofi ciální fakultní fotograf Martin 
Hundák.

6. Personální zajištění

V roce 2017 se na činnosti knihoven podílelo 39 pracovníků v zaměst-
naneckém poměru (s celkovým úvazkem 33,6). Na činnosti SVI a oboro-
vých knihoven se dále během roku 2017 podílelo 124 brigádníků z řad 
studentů fakulty, kteří odpracovali celkem 23 828 hodin.

V průběhu roku byli proškoleni jak noví pracovníci, tak brigádníci 
z řad studentů FF UK, kteří pomáhají zajišťovat činnost Knihovny Jana 
Palacha i oborových knihoven. Školení pro práci s Aleph absolvovalo 
celkem 47 pracovníků a studentů, z toho pro modul Katalogizace 26 
osob a modul Výpůjční protokol 28 osob.

V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pracovníci Knihovny FF UK 
opět účastnili významných knihovnických konferencí (Knihovny sou-
časnosti, Bibliotheca Academica), odborných seminářů pořádaných 
Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK nebo Národní kni-
hovnou České republiky, semináře fi rmy DERS (ke sběru informací 
o publikační činnosti v OBD) a dalších seminářů věnovaných infor-
mačnímu vzdělávání.

Již několik let si pracovníci SVI a oborových knihoven rozšiřují své 
znalosti a získávají nové zkušenosti při odborných exkurzích do mi-
mopražských knihoven, zejména do těch, které poskytují služby v nově 
postavených budovách. V roce 2017 tak knihovníci navštívili slovinské 
knihovny a knihovny v Mnichově a Dublinu. Všechny tyto cesty byly 
pro pracovníky Knihovny FF UK výrazně obohacující a inspirativní. 
Zprávy ze všech cest jsou uveřejňovány na blogu Knihovny FF UK
(https://www.ff .cuni.cz/rubrika/knihovna/blog -knihovna/).
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7. Slučování knihovních fondů a významné knihovní celky

Na začátku roku 2017 byla zrušena Knihovna katedry středoevropských 
studií. Slovakistická část fondu byla přesunuta do Knihovny Jana Pa-
lacha, hungaristická část byla převedena na sklad a výpůjčky z fondu 
jsou realizovány Knihovnou Celetná. Romistická část je samostatnou 
knihovnou s možností výpůjček prostřednictvím Knihovny Celetná. Tím 
došlo k výrazně větší dostupnosti fondu pro uživatele.

Dále došlo ke sloučení výpůjčních služeb Knihovny anglistiky a ame-
rikanistiky a Knihovny romanistiky.

8. Řešené projekty

V říjnu 2017 byla vyhlášena dobročinná sbírka Knihovny FF UK a Člo-
věka v tísni na pomoc při obnově zničené Ústřední knihovny Mo-
sulské univerzity v Iráku. Zničené knihovně díky české pomoci bude 
nakoupeno konkrétní vybavení za celkem 500 000 Kč. S nápadem na 
vyhlášení sbírky přišli na jaře 2017 pracovníci Knihovny Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy. Iniciativa byla vyjádřením naší profesní 
i lidské solidarity s těžkou situací kolegů v Mosulu.

Od roku 2016 je věnována systematická péče retrospektivnímu zpra-
cování seriálových publikací postupně ve všech Knihovnách FF UK. 
Vytvářejí se nové záznamy, nebo upravují již stávající. Provádějí se 
deduplikace záznamů vzniklé centralizací katalogu či změnou knihov-
ního systému z Tinlibu na Aleph a doplňují se k záznamům jednotky, 
tak, aby souhlasil stav na regálu s knihovním systémem. Za dva roky 
jsou kompletně hotovy fondy seriálů v Knihovně Šporkova paláce a na 
Palachově náměstí fond Knihovny Ústavu hudební vědy, fond roma-
nistiky a fond v Knihovně Ústavu fi losofi e a religionistiky. Zpracování 
probíhá dlouhodobě ve fondu slavistiky v Knihovně Jana Palacha a nově 
v Knihovně Ústavu germánských studií, v Knihovně katedry pomocných 
věd historických a archivního studia a částečně v Historickém kabinetu.

Knihovna Ústavu hudební vědy v roce 2017 započala s katalogizací 
svých nejstarších rukopisných hudebnin z 18. a 19. století do mezi-
národní on -line databáze RISM (Répertoire International des Sources 
Musicales, https://opac.rism.info). Celkem má být do následujícího 
roku zkatalogizováno všech přibližně 200 hudebnin z uvedeného ob-
dobí. Databáze je nepostradatelnou pomůckou základního výzkumu 
především hudby evropského prostředí 18. a 19. století.

Knihovna FF UK pokračuje v projektu skenování obálek a obsahů 
knih. Pravidelně tak jsou skenovány obálky a informačně nosné ob-
sahy všech nově nakoupených knih všech knihoven FF UK a výběrově 
i staršího fondu. Obálky i obsahy jsou následně importovány do Cent-
rálního katalogu UK (http://ckis.cuni.cz/). Prostřednictvím této služby 
lze zobrazovat nejen obsah nalezené knihy ve formátu PDF, ale díky 
optickému rozpoznávání znaků (OCR) lze na základě textu z obsahu 
i knihy hledat. Prakticky to znamená, že čtenáři nyní mohou hledat 
knihy podle názvu kapitoly, statě apod.

Retrospektivně obsahy svých knih skenují Knihovna Ústavu fi losofi e 
a religionistiky, Historický kabinet, Knihovna Ústavu hudební vědy, 
Knihovna Jana Palacha, Knihovna Ústavu Dálného východu, Knihov-
na Ústavu dějin umění, Knihovna Šporkova paláce, Knihovna Celet-
ná, Knihovna anglistiky a amerikanistiky, příruční knihovna fi nštiny 
a Knihovna Ústavu pro archeologii. Celkem bylo takto během roku 2017 
naskenováno 4555 obálek a 4729 obsahů v celkovém počtu 14 597 stran.

V roce 2017 pokračovala práce na kontinuálně probíhajícím celo-
univerzitním projektu ePrezenčka. Cílem projektu ePrezenčka je digita-
lizace a zpřístupnění často půjčovaných, těžko dostupných či na trhu 
nedostupných publikací z fondů knihoven Univerzity Karlovy. Nově 
od roku 2017 Knihovna FF UK ve spolupráci s týmem Mgr. Miroslava 
Michely, PhD. z Ústavu českých dějin FF UK pracuje na digitalizaci 
českých a slovenských neofi ciálně publikovaných subkulturních perio-
dik tzv. fanzinů. Cílem projektu je zachování těchto periodik a jejich 
zpřístupnění odborné veřejnosti pro badatelské účely.

Projekt WikiSofi a je pokračující projekt naší fakulty, v rámci ně-
hož jsou vytvářena elektronická skripta na platformě MediaWiki pro 
humanitní a sociálněvědní obory. Texty jednotlivých hesel vytvářejí 
studenti, vyučující mají na starosti kontrolu a opravu těchto textů. 
Studenti se během práce na projektu učí pracovat s odborným textem, 
s elektronickými informačními zdroji a zároveň vytvářejí ve spolupráci 
s vyučujícími kvalitní studijní materiály, které na řadě oborů chybějí. 
Zapojujeme studenty a vyučující z různých oborů, v základní skupině 
administrátorů a editorů je 12 aktivních spolupracovníků, kteří sys-
tematicky pracují pod vedením garantů projektu. V tuto chvíli jsou 
zapojeni studenti a vyučující z následujících oborů: psychologie, infor-
mační studia a knihovnictví, andragogika, archivnictví a pomocné vědy 
historické, a sociologie. V rámci této spolupráce bylo celkem vytvořeno 
cca 1930 hesel a další stále přibývají. WikiSofi a je aktivita podporovaná 
vedením naší univerzity, která prosazuje trend Open Access bezplatného 
přístupu k vědeckým informacím.



V I I I .  V N Ě J Š Í  V Z T A H Y





 50 | 51Vnější vztahy

VIII. VNĚJŠÍ VZTAHY
garant kapitoly: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.,
proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

1. Uchazeči o studium

V rámci rozvoje nadstandardních vztahů se středními školami pokra-
čovala fakulta v zavedených aktivitách. Prostřednictvím webu fakulty, 
facebookového profi lu Mířím na FF UK a dalších informačních kanálů 
byli studenti středních škol průběžně informováni o dění na fakultě, 
otevíraných oborech či procesu přijímacího řízení. Filozofi cká fakulta 
UK v průběhu roku 2017 uskutečnila též několik tradičních vzdělávacích 
akcí, které podpořily středoškolské studenty v dalším prohlubování 
jejich znalostí a dovedností.

1.1 Informační akce pro uchazeče

Nabídku studijních oborů pro akademický rok 2017/2018 fakulta 
prezentovala na tradičním fakultním Dni otevřených dveří, který se usku-
tečnil 14. ledna 2017, na pražském veletrhu Gaudeamus (25.–26. led-
na 2017) a na Veletrhu pražských veřejných vysokých škol (2. února 2017). 
Na podzim se uskutečnily prezentace nabídky oborů pro akademický 
rok 2018/2019. Zástupci fakulty se již tradičně zúčastnili veletrhu Aka-
démia & VAPAC v Bratislavě (10.–12. října 2017), brněnského veletrhu 
Gaudeamus (31. října – 3. listopadu 2017) a Informačního dne Univerzity 
Karlovy (11. listopadu 2017).

1.2 Prezentace oborů a přípravné kurzy

V roce 2017 pokračoval projekt výjezdů studentů fakulty na střední 
školy, jehož cílem je informovat středoškoláky o studiu a životě na 
fakultě. Kromě toho proběhly například prezentace oborů etnologie 
(komentovaná procházka v Městské knihovně Praha), hispanistika 
(střední školy) nebo hudební věda (Mezinárodní letní škola staré hud-
by Valtice) a také Českého národního korpusu. Řada kateder a ústavů 
či studentských spolků organizuje přípravné kurzy a workshopy pro 
uchazeče o studium. Pro zahraniční zájemce o český jazyk a kulturu 
nabízí fakulta program Česká studia.

1.3 Léto s FF UK

Léto s FF UK je vzdělávací kurz, který skupině vybraných studentů 
českých středních škol umožnil strávit tři dny na fakultě. Pro účastníky 

kurzu připravili odborníci z FF UK řadu přednášek a workshopů. Léto 
s FF UK 2017 proběhlo ve dnech 29.–31. srpna.

1.4 24 hodin s FF UK

V zimním semestru pokračovaly aktivity zaměřené na středoškolské 
studenty dalším ročníkem odborných stáží nazvaných 24 hodin s FF UK. 
Již šestého ročníku stáží se zúčastnilo 39 studentů z celé republiky. Indi-
viduální odborný program zajišťovali pracovníci 20 fakultních kateder 
a ústavů. Stážisté si pod dohledem odborných školitelů vyzkoušeli roli 
vysokoškolských studentů účastí na výuce i samostatnou prací, absol-
vovali exkurze a setkali se s významnými osobnostmi oboru.

1.5 Dětská univerzita FF UK

I v roce 2017 pokračoval úspěšný vzdělávací projekt Dětská univerzita 
pro žáky základních škol. Část přednášek je určená pro 3.–5. třídu, další 
blok pak pro žáky 2. stupně.

2. Média

V roce 2017 dosáhla Filozofi cká fakulta UK přibližně 1300 mediálních 
výstupů, kterými se opět profi lovala jako mediálně nejsilnější fakulta 
jak Univerzity Karlovy, tak České republiky.

Nejintenzivněji byla zastoupena v médiích veřejné služby (Česká 
televize a Český rozhlas), jejichž vědecké redakce jsou jejími majoritními 
partnery. Členové akademické obce byli pravidelnými hosty zejména 
Studia ČT24, Událostí a komentářů v České televizi, pořadu Historie.cs 
a zpravodajských relací, stejně jako vědecky zaměřených pořadů v Čes-
kém rozhlase Plus (např. Magazín Leonardo).

V oblasti tištěných médií pokračovala dlouhodobá spolupráce zejmé-
na s deníky Lidové noviny, Deník a Právo, nově ve větší míře také s Hospo-
dářskými novinami a týdeníkem Respekt. V oblasti internetového zpravo-
dajství se fakulta objevovala primárně na serverech iHned.cz, novinky.cz
a lidovky.cz. Systematickou prací s dezinformacemi o FF UK a cílenou 
osvětou akademické obce došlo během roku 2017 k výraznému snížení 
výskytu značky fakulty na webu parlamentnilisty.cz a v Haló novinách.

Fakulta vydala 25 ofi ciálních tiskových zpráv, z pozice přední čes-
ké humanitní instituce poskytla desítky vyjádření a zprostředkovala 
stovky odborných komentářů členů své akademické obce. Tyto výstupy 
pravidelně analyzuje tisková mluvčí formou mediálního monitoringu 
vycházejícího z databáze Newton Media.

V rámci dlouhodobého rozvoje oblasti mediální komunikace byl rok 
2017 zaměřen na popularizaci studentské vědy, zejména na úrovni 
doktorandského a magisterského studia, a to formou školení a cílené 
propagace zajímavých výstupů v podobě studentských grantů a závě-
rečných prací.
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Z akcí pro veřejnost se největším mediálním dopadem vyznačovalo 
otevření Kampusu Hybernská festivalem Týden diverzity, Mezinárodní den 
archeologie, ustavení Akademického centra Borise Němcova a vyjádření 
podpory Středoevropské univerzitě otevřeným dopisem maďarskému 
premiérovi Viktoru Orbánovi. Objevení chrámu Ramesse II. v Abúsíru 
pracovníky Českého egyptologického ústavu FF UK mělo značný ohlas 
i v zahraničních médiích.

3. Absolventi a fundraising

V únoru 2017 byla zřízena pozice koordinátorky pro absolventy a fun-
draiserky; zastává ji Dr. Veronika Nováková. Pozice je propojena, neboť 
absolventi FF UK jsou velmi často renomovaní experti ve vědě, politice, 
kultuře, diplomacii apod., přičemž vizí je do budoucna zapojit tyto 
absolventy do podpory a propagace fakulty.

Na základě denního monitoringu tisku byl sestaven seznam zhru-
ba 300 současných významných absolventů za účelem systematické 
spolupráce s nimi. S vytipovanými absolventy napříč obory dochází 
k osobním schůzkám. Záměrem schůzek je především navázání prvního 
kontaktu a zjištění možnosti budoucí spolupráce (přednášky, koncerty, 
mentoring, zprostředkování dalších kontaktů atd.). Rozhovory slouží 
též jako podklad ke krátkému rozhovoru určenému mimo jiné pro 
potenciální uchazeče o studium na FF UK – texty jsou umisťovány na 
web fakulty a na sociální sítě Facebook a LinkedIn.

Rozhovory s absolventy připravují a na svých webových stránkách 
umísťují také některé katedry a ústavy, např. Fonetický ústav.

V rámci fakultního webu byla vytvořena sekce Absolvent. Cílem této 
sekce je možnost registrace do nově zřízeného Klubu absolventů a přátel 
FF UK (na konci roku 2017 čítal zhruba 800 zaregistrovaných členů), 
představení významných absolventů, navázání spolupráce studentů 
s absolventy formou stáže, praxe, brigády, mentoringu apod. a regist-
race k odběru Newsletteru absolventů (jeho první číslo bylo odesláno 
v listopadu).

Byly vytvořeny profi ly na sociálních sítích Facebook a LinkedIn, které 
spolu s webem slouží jako podpůrné mechanismy k vytvoření komu-
nity absolventů (LinkedIn i jako místo náboru budoucích kvalitních 
pracovníků FF UK).

Ve spolupráci s katedrou sociologie proběhlo v prosinci Dotazování 
absolventů FF UK v rámci hodnocení vzdělávací činnosti. Záměrem prů-
zkumu bylo zjistit především uplatnění absolventů, otázky cílily ale i na 
zjištění, jakým způsobem s absolventy pracovat, s úmyslem vybudovat 
síť loajálních absolventů, připravených v budoucnu FF UK fi nančně 
podporovat. Na základě dotazování byla zpracována závěrečná zpráva.

Fakulta prošla 2. ročníkem devítiměsíčního výběrového soutěžního 
fundraisingového akceleračního programu (inkubátoru) FRIN, jehož 
pořadatelem je České centrum fundraisingu ve spolupráci s předními 
českými odborníky v oblasti fundraisingu, PR, marketingu a nezisko-
vých organizací. Součástí programu byly akcelerační metody, mentoring, 

pravidelné tematické workshopy, pomoc s prototypováním a testováním 
kampaní, zdroje, kazuistiky a videa. Fakulta v rámci soutěže skončila 
na jednom ze čtyř oceněných míst.

Absolventi jsou též zapojováni do akcí pro veřejnost probíhajících 
v Kampusu Hybernská. Aktivně se zúčastňují odborných i kulturních 
aktivit. Byl také zahájen cyklus Absolventských koncertů.

V listopadu proběhlo Předvánoční setkání absolventů a přátel FF UK 
s vedením fakulty, jehož se zúčastnili především absolventi a partneři 
fakulty působící ve významných státních, kulturních i vědeckých in-
stitucích. Cílem spíše neformálního setkání bylo upevnění stávajících 
vazeb a navázání nové spolupráce.

4. Akce pro veřejnost

Na FF UK i mimo ni probíhá celá řada větších akcí pro veřejnost i jed-
norázových přednášek, panelových diskusí a workshopů.

4.1 Kampus Hybernská

Kampus Hybernská je dlouhodobý a unikátní projekt Univerzity Karlovy 
a Magistrátu hlavního města Prahy. Cílem je vytvoření společenství 
vědy, vzdělávání a veřejnosti v prostředí moderní infrastruktury v his-
torickém centru Prahy.

První fáze projektu se nazývá Hybernská ožívá a usiluje o oživení 
vybraných částí sedmidomí na adrese Hybernská 4 prostřednictvím kul-
turních a vzdělávacích aktivit. Projekt je otevřen spolupráci s nejrůzněj-
šími institucemi v oblasti veřejného, kulturního a akademického života.

Projekt byl zahájen čtyřdenním festivalem Týden diverzity (10. až 
13. dubna 2017), který zorganizovala Filozofi cká fakulta UK. Tématem 
této kulturně -vědecké akce bylo Město a emoce a jejím cílem bylo 
ukázat Prahu jako místo rozmanité a zamilované do své rozmanitosti, 
plné chuti přemýšlet, tvořit a inspirovat se. V rámci akce se uskuteč-
nila celá řada výstav, koncertů, debat, workshopů, projekcí, přednášek, 
komentovaných procházek a pořadů pro děti. Na programu se podílelo 
mnoho vyučujících a studentů FF UK.

Mezi další akce, které se v Kampusu Hybernská uskutečnily v průbě-
hu roku 2017, patřily například fi lozofi cká performance Projekt Golem 
(červen); Den pro Mosul (listopad) – doprovodná akce sbírky na obnovu 
Ústřední knihovny Mosulské univerzity, kterou uspořádala Knihovna 
FF UK a Člověk v tísni; anebo Vánoční jazykový jarmark (prosinec).

4.2 Připomínka palachovského výročí

V lednu proběhl tradiční pietní akt před budovou fakulty u posmrtné 
masky Jana Palacha. Poté se uskutečnilo promítání fi lmu Hořící keř, 
představení projektu Encyklopedie migrace a panelová debata s názvem 
Palach kulturní. Palach politický. Palach duchovní. Všechny palachovské 
akce pořádala Studentská rada FF UK.
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4.3 Festival vědy

6. září se fakulta prezentovala na Festivalu vědy na Vítězném náměstí – 
akci, která interaktivním způsobem představuje jednotlivé vědní obory. 
U stánku FF UK se zájemci mohli zapojit do lingvistického experimentu, 
vyfotografovat se jako slavní absolventi fakulty nebo zjistit podrobnosti 
o přijímacím řízení a akcích pro děti, středoškoláky i širokou veřejnost.

4.4 Open Square (Otevřené Palachovo náměstí)

4. ročník festivalu Open Square proběhl 16. září 2017 v komornější 
formě v rámci celopražské akce Zažít město jinak. Filozofi cká fakulta 
UK nabídla studentské stánky (například s arabskou kávou, japonskou 
kaligrafi í nebo historickým kvízem), komentované procházky a histo-
rické přednášky přímo v terénu. Od roku 2018 se počítá s přesunem 
festivalu na jarní termín.

4.5 Týden vědy a techniky

FF UK se opět představila veřejnosti v rámci Týdne vědy a techniky Aka-
demie věd ČR (6.–12. listopadu 2017). Fakulta nabídla sedm hojně 
navštívených přednášek, seminářů a workshopů, například o čínském 
znakovém písmu, středověkých inspiracích v populární kultuře nebo 
memech v současné kultuře.

4.6 Mezinárodní den archeologie

21. října 2017 se v ČR už počtvrté konal festival, který je věnován 
archeologii jako nejdobrodružnější vědě. Do Mezinárodního dne ar-
cheologie se zapojily archeologické instituce z celé ČR. Tři pracoviště 
FF UK (Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii a Český 
egyptologický ústav) nabídla v areálu Karolina a v Náprstkově muzeu 
zajímavý program plný přednášek, vycházek, výstav, dílen a zážitkových 
aktivit pro malé i velké.

4.7 Den latiny

23. listopadu 2017 proběhl šestý ročník Dne latiny, celodenní akce za-
měřené na antiku a latinský středověk i novověk, kterou pořádá Ústav 
řeckých a latinských studií. Program je koncipován především pro 
středoškolské studenty a jejich pedagogy, ale vítáni jsou i další hosté 
z řad akademické obce i mimo ni. Cílem je představit latinu jako bránu 
do mnoha humanitních i uměleckých oborů. Přednáškový program 
doplňují vždy i divadelní nebo fi lmová představení v latině. Celkem se 
uskutečnilo 21 přednášek a seminářů, kterých se zúčastnilo téměř 600 
posluchačů, především ze středních škol.

4.8 Další oborové dny

K již tradičnímu Dni latiny a Mezinárodnímu dni archeologie přibyly 
v roce 2017 další popularizační akce zaměřené na prezentaci oborů 
vyučovaných na FF UK, určené uchazečům o studium i širší veřejnosti.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií v rámci Odpoledne 
se srbštinou (27. 1. 2017) nabídla zájemcům přednášky, workshop, 
fi lmovou projekci a ochutnávku srbské kávy a balkánských sladkostí.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury 
a komparatistiky uspořádaly Den češtiny (22. 5. 2017) – celodenní akci 
plnou přednášek o české literatuře a jazyce i her a kvízů.

Ústav pro klasickou archeologii uspořádal v Galerii antického umění 
v Hostinném Den antiky (8.–9. září 2017) – akci pro školy a veřejnost 
zaměřenou na interaktivní prezentaci aspektů všedního života v antice 
(oblékání, volný čas, keramická dílna atd.).

4.9 Festival fantazie a PragoFFest

FF UK se ve spolupráci s MFF UK tradičně zapojila do programu fes-
tivalu fantastiky PragoFFest (Praha, 2.–5. 2. 2017) a Festivalu fantazie 
(Chotěboř, 29. 6.–9. 7. 2017), největšího českého festivalu popkultury.

Vyučující a studenti religionistiky a sociologie na FF UK nabídli na 
PragoFFestu 3 přednášky a na Festivalu fantazie 10 přednášek. Jejich 
tématy byly například rituály zasvěcení staroseverských hrdinů, vztah 
deskových her a mytologie, sociální konstrukce Star Wars nebo inovace 
na Zeměploše.

4.10  Významní hosté

V průběhu roku se uskutečnila celá řada veřejných přednášek a be-
sed. Nejvýznamnějšími akcemi tohoto druhu byly diskuse s Magdou 
Vášáryovou (únor, ve spolupráci s Politologickým klubem FSV UK) 
a listopadová dvojice přednášek Johna Lennoxe (Time for Science: What 
can we really know? – na Právnické fakultě UK) a Osa Guinnesse (Time 
for Truth: Who can we really trust? – na FF UK) uspořádaná ve spolupráci 
s Univerzitním křesťanským hnutím.

4.11  Další akce a veřejná vystoupení

Z velkého množství dalších akcí pro veřejnost, které uspořádaly jednot-
livé katedry, ústavy a centra, a veřejných vystoupení jejich pracovníků 
zde uvádíme výběr:

– Fonetický ústav: doc. Radek Skarnitzl vystoupil s rozhovorem o fo-
netice v Show Jana Krause na TV Prima (duben);

– katedra jihoslovanských a balkanistických studií uspořádala třetí 
ročník literárního festivalu slovinských básnířek Mladý měsíc (listopad);

– katedra pomocných věd historických a archivního studia uspořádala 
rozšiřující kurz pro rodopisce (prof. Marie Bláhová) a doc. Zdeněk Hojda 
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pronesl v mnichovském Stifter -Verein přednášku o „druhém životě“ 
maršála Radeckého;

− katedra sociální práce uspořádala workshop sociálních pracovníků 
(duben) a cyklus přednášek Deinstitucionalizace služeb péče o duševní 
zdraví; byla též partnerem akce Dny mediace (říjen);

– Ústav bohemistických studií (ve spolupráci s Kulturním centrem 
Klubovna) připravil studentské divadelní představení na motivy textů 
Václava Havla s názvem Konference (srpen);

– Ústav českého jazyka a teorie komunikace uspořádal 20 přednášek 
Kruhu přátel českého jazyka (ucjtk.ff .cuni.cz/kpcj), připravil populari-
zační knihu O jazyce bez hranic (NLN 2017) a sestavil databázi popula-
rizačních knih o češtině (popularizace.ff .cuni.cz);

– Ústav Českého národního korpusu zorganizoval dva celodenní 
workshopy pro zájemce o práci s korpusem (duben a prosinec) a přispěl 
cyklem 24 článků do Jazykového kurzu v Lidových novinách;

– Ústav českých dějin uspořádal Historické dílny – workshopy pro uči-
tele dějepisu (ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů) 
a badatelskou soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948. 
Doc. Marie Šedivá Koldinská je spoluautorkou a moderátorkou pořadu 
Historie.cs v České televizi;

– Ústav etnologie uspořádal v Galerii Nativ workshop věnovaný 
kultuře a umění indiánských kmenů amerického Severozápadu k pří-
ležitosti vydání knihy Identity, Tradition and Revitalisation of American 
Indian Culture (Barbora Půtová, ed., 2017);

– Ústav germánských studií: pracovníci Centra Kurta Krolopa při ÚGS 
uspořádali dvanáct pořadů, jež se uskutečnily v Rakouském kulturním 
fóru a Pražském literárním domě autorů německého jazyka. Ke 100. vý-
ročí fi nské nezávislosti vytvořilo Oddělení fi nských studií ÚGS webový 
projekt a facebookovou stránku Finsko 100 věnovanou fi nské kultuře;

– Ústav informačních studií a knihovnictví se dvěma exponáty svých 
studujících podílel na výstavě Bing Bang Data v Centru současného 
umění DOX;

– Ústav jazyků a komunikace neslyšících uspořádal multižánrový 
festival Praha slyší neslyšící (v rámci Týdne diverzity, duben) a přednáš-
ku o výzkumných aktivitách ústavu pro neslyšící uživatele českého 
znakového jazyka (únor);

– Ústav románských studií: ve spolupráci s Italským kulturním insti-
tutem (IIC) Alice Flemrová zorganizovala a uvedla dvě setkání s jedním 
z nejvýznamnějších současných italských spisovatelů Antoniem Mo-
rescem (duben). Ve spolupráci s IIC a Institutem umění – Divadelním 
ústavem proběhlo v café Nona (Nová scéna ND) komponované odpo-
ledne na pirandellovské téma. V rámci projektu Lidé Česka (idnes.cz) 
vyšel rozsáhlý rozhovor s Alicí Flemrovou;

– Ústav světových dějin: prof. Jan Županič proslovil přednášky pro 
veřejnost v Městské knihovně v Praze v rámci cyklu Šlechtictví – výsada 
i závazek (listopad 2017);

– Ústav translatologie: studenti ústavu pod vedením Dr. Věry Klou-
dové a Dr. Christofa Heinze ve spolupráci s Českou televizí, Goethe-

-Institutem a DAAD vytvořili německou mutaci kresleného večerníčku 
Bílá paní na hlídání;

– Centrum pro studium politické fi losofi e, etiky a náboženství uspo-
řádalo diskusi na téma Romantismus, národ a politika (září); hosty byli 
prof. Drummond Bone (Oxfordská univerzita) a prof. Martin Hilský 
(FF UK), debatu moderoval prof. Jiří Přibáň (Cardiff ská univerzita);

– Collegium Europaeum: doc. Petr Hlaváček se zúčastnil veřejné 
debaty Český rozvod se Západem? (Knihovna Václava Havla, únor);

– Pražské centrum židovských studií ve spolupráci s Židovským 
muzeem uspořádalo přednášku Hanse -Christiana Trepteho o polsko-

-židovských vztazích (listopad) a poslech ukázek z opery Arnolda Schön-
berga Mojžíš a Áron komentovaný prof. Jarmilou Gabrielovou z Ústavu 
hudební vědy FF UK (říjen).

5. Výstavy

5.1 Výstavy v hlavní budově FF UK

Ve vestibulu i na jiných místech hlavní budovy se tradičně konají 
výstavy představující jednotlivé katedry a ústavy i různá další témata 
spjatá s fakultou a také tematicky relevantní výstavy zapůjčené od 
jiných institucí. V roce 2017 proběhly tyto výstavy:

50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese 
(prosinec 2016 – březen 2017, ve spolupráci s Velvyslanectvím Portu-
galské republiky a Portugalským centrem);

Poláci a Němci. Příběhy dialogu (prosinec 2016 – leden 2017, ve spo-
lupráci s Velvyslanectvím Polské republiky);

Popel našich předků – výstava věnovaná archeologickému výzkumu ve 
Vojenicích (prosinec 2016 – únor 2017, Ústav pro archeologii a Muzeum 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou);

Krymská normalizace: vernisáž fotografi í nezávislého ruského novináře 
Antona Naumljuka (březen; ve spolupráci se společností Člověk v tísni 
a Východoevropským klubem);

Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě (březen–duben; ve spolu-
práci s Velvyslanectvím Slovinské republiky);

Dvacet let Mezinárodního sinologického centra/Hou Hsiao -hsien v Praze 
(duben–květen; Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching -kuovy 
nadace);

Líbání s  jazykem – mluvnice a slovníky slovinského jazyka od počátků 
do dnešní doby (katedra jihoslovanských a balkanistických studií ve 
spolupráci s Filozofi ckou fakultou Univerzity v Lublani);

Felipe Guaman Poma de Ayala: Peruánská Nová kronika a dobrá vláda 
(červen–červenec; ve spolupráci s Velvyslanectvím Republiky Peru);

Pražská portugalistika a její světy – výstava k 60. výročí založení volných 
kurzů a 90. výročí portugalistiky na FF UK (říjen; Ústav románských 
studií);
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Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau -Tachov k Ar-
chaeoCentru Čechy -Bavorsko (listopad–prosinec; Ústav pro archeologii ve 
spolupráci se spolkem Via Carolina – Goldene Straße e. V.);

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu 
(listopad; Collegium Europaeum);

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech – výstava k 2000. výročí Ovidiova 
úmrtí (listopad–prosinec; Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro 
klasickou archeologii).

5.2 Další výstavy

– katedra fi lmových studií: Mezi -obrazy: Archiv kameramana Jaroslava 
Kučery, kurátorka doc. Kateřina Svatoňová (Dům pánů z Kunštátu, 
Brno, duben–červen);

– katedra jihoslovanských a balkanistických studií: Albánie, vlevo hleď! 
(Albánie v proměnách času) – vernisáž výstavy proběhla v rámci šestého 
ročníku Albánských podvečerů (Galerie Výtoň, květen);

– Ústav hudební vědy: „… a slovo se stalo hudbou“, virtuální výstava 
hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny ČR (ve 
spolupráci s NK ČR);

– Ústav pro klasickou archeologii: Pozemské Afrodíty – tematická se-
zonní výstava originálů ze sbírky ústavu věnovaná kosmetice a ideálu krásy 
v antickém Řecku (zámek Duchcov).

6. Zaměstnanci

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nadále poskytovalo podpo-
ru základním součástem FF UK v propagaci jimi pořádaných akcí, a to 
formou poskytnutí prezentačních předmětů a tiskovin, zpracováním 
a zveřejněním článků informujících o aktivitách základních součás-
tí a jejich pracovníků, zapůjčením portfolia konferenčních předmětů 
a zveřejňováním informací na různých komunikačních platformách.
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Příloha č. 1

Vedení FF UK k 31. 12. 2017

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

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

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

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
proděkanka pro studium

PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.
proděkan pro projektové řízení

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
proděkan pro infrastrukturu

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
proděkan pro informační zdroje

Ing. Michaela Šolcová
tajemnice



ZÁKLADNÍ SOUČÁST VEDOUCÍ ZKRATKA

Český egyptologický ústav prof. Miroslav Bárta, Dr. ČEgÚ

Fonetický ústav doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. FÚ

Jazykové centrum PhDr. Alena Bočková, Ph.D. JC

Katedra andragogiky a personálního řízení PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. KANPR

Katedra divadelní vědy Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. KDV

Katedra estetiky PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. KEST

Katedra fi lmových studií doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. KFS

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií doc. PhDr. Alenka Doležalová, Ph.D., CSc. KJBS

Katedra logiky Mgr. Marta Bílková, Ph.D. KLOG

Katedra pedagogiky PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. KPED

Katedra pomocných věd historických a archivního studia prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. KPVHAS

Katedra psychologie doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. KPS

Katedra sociální práce PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. SOCP

Katedra sociologie PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. KSOC

Katedra středoevropských studií Mgr. Marián Sloboda, Ph.D. KSES

Katedra tělesné výchovy Mgr. Vratislav Chvátal KTV

Středisko ibero-amerických studií prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. SIAS

Ústav anglického jazyka a didaktiky PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. ÚAJD

Ústav anglofonních literatur a kultur prof. Mgr. Ondřej Pilný, CSc. ÚALK

Ústav Blízkého východu a Afriky doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. ÚBVA

Ústav bohemistických studií Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. ÚBS

Ústav české literatury a komparatistiky doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. ÚČLK

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Mgr. Jan Chromý, Ph.D. ÚČJTK

Ústav Českého národního korpusu Mgr. Michal Křen, Ph.D. ÚČNK

Ústav českých dějin prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. ÚČD

Ústav Dálného východu prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. ÚDV

Ústav etnologie doc. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. ÚETN

Příloha č. 2

Základní součásti (katedry a ústavy) a jejich vedoucí k 31. 12. 2017
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ZÁKLADNÍ SOUČÁST VEDOUCÍ ZKRATKA

Ústav fi losofi e a religionistiky Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. ÚFAR

Ústav germánských studií prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. ÚGS

Ústav hospodářských a sociálních dějin doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. ÚHSD

Ústav hudební vědy Mgr. Marc Niubo, Ph.D. ÚHV

Ústav informačních studií a knihovnictví PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. ÚISK

Ústav jazyků a komunikace neslyšících Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. ÚJKN

Ústav jižní a centrální Asie doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D. ÚJCA

Ústav obecné lingvistiky PhDr. Pavel Machač, Ph.D. LING

Ústav politologie Mgr. Jan Bíba, Ph.D. ÚPOL

Ústav pro archeologii doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. ÚPA

Ústav pro dějiny umění PhDr. Richard Biegel, Ph.D. ÚDU

Ústav pro klasickou archeologii doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. ÚKAR

Ústav románských studií doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. ÚRS

Ústav řeckých a latinských studií Mgr. Martin Bažil, Ph.D. ÚŘLS

Ústav srovnávací jazykovědy doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. ÚSJ

Ústav světových dějin prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. ÚSD

Ústav teoretické a komputační lingvistiky doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. ÚTKL

Ústav translatologie PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. ÚTRL

Ústav východoevropských studií PhDr. Stanislav Tumis, Ph.D. ÚVES



Centrum genderových studií

odborné pracoviště pod patronací Ústavu české literatury a komparatistiky

Centrum pro studium politické fi losofi e, etiky a náboženství

Předseda Rady centra: prof. PhDr. Tomáš Halík, � .D.

Centrum pro studium středověku

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Collegium Europaeum

Koordinátor: doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Institut pro studium strategických regionů UK

Předsedkyně rady: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Galerie antického umění v Hostinném

Správkyně: prom. hist. Magda Čtvrtníková

Mezinárodní sinologické centrum při Karlově univerzitě

Ředitelka: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Pražské centrum židovských studií

Programová a výkonná ředitelka: PhDr. et Mgr. Marcela Zoufalá, Ph.D.

Předseda odborné rady: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Psychologické poradenské centrum

Garant: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Vědecko-kreativní laboratoř excelence FF UK

předseda rady: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

Centrum pro studium člověka a společnosti

Předsedkyně rady: doc. Mirjam Friedová, M. A., Ph.D.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska  FF UK

Ředitel: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

Příloha č. 3

Centra a specializovaná pracoviště k 31. 12. 2017

Příloha č. 4

Oddělení děkanátu a Knihovna FF UK k 31. 12. 2017

Oddělení děkanátu Vedoucí

Centrum dalšího vzdělávání Ing. Ilona Kellerová

Ekonomické oddělení Ing. Michaela Šolcová 

Grantové oddělení Mgr. Jana Bryksíová

Laboratoř výpočetní techniky Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.

Oddělení přijímacího řízení Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Oddělení vědy Ing. Blanka Svobodová

Osobní oddělení Ing. Pavel Kolouch

Správa budov – referát investic Ing. arch. Simona Dočkalová

Správa budov – referát provozu Markéta Domanjová

Studijní oddělení Mgr. Kateřina Volná

Vydavatelství Mgr. Ondřej Pittauer

Zahraniční oddělení Mgr. Sylvie Boumová

Knihovna FF UK ředitelka: PhDr. Klára Rösslerová
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Příloha č. 5

Členové akademického senátu FF UK v roce 2017 

Předsednictvo AS FF UK pracovalo v tomto složení:

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (předseda)

doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. (místopředsedkyně)

PhDr. Radek Buben, Ph.D. (člen předsednictva)

Mgr. David Pavlorek (místopředseda)

Mgr. Olga Bažantová (členka předsednictva)

Seznam členů (do zasedání 8. 6. 2017 včetně)
1. Martin Babička

2. Mgr. Olga Bažantová

3. Bc. Kateřina Bělehrádková

4. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

5. PhDr. Radek Buben, Ph.D.

6. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

7. Bc. Sára Drahokoupil Vidímová

8. Bc. Marta Maria Harasimowicz

9. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

10. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

11. Mgr. Jan Jindra

12. Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

13. doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.

14. Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

15. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

16. Mgr. Štěpán Matějka

17. Daniel Mencl

18. Mgr. David Pavlorek

19. Mikuláš Preininger

20. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

21. doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

22. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

23. Bc. Luboš Studený

24. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

25. Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

26. Kristián Těmín

27. Bc. Martina Vokáčová

28. Bc. Jakub Vozáb

29. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

30. Mgr. et Mgr. Samuel Zajíček

31. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Seznam členů (od zasedání 14. 9. 2017 včetně)
1. Martin Babička

2. Mgr. Olga Bažantová

3. Bc. Kateřina Bělehrádková

4. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

5. PhDr. Radek Buben, Ph.D.

6. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

7. Bc. Sára Drahokoupil Vidímová
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Příloha č. 6

Bakalářské studium – počty studentů po oborech
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, 
je započítán v každém z nich.) 

Studijní obor jednoobor dvouobor

Andragogika a personální řízení 105 0

Angličtina pro mezikulturní komunikaci 0 75

Anglistika – amerikanistika 195 70

Arabistika 0 46

Archeologie pravěku a středověku 45 0

Archivnictví a PVH 63 0

Český jazyk a literatura 174 102

Čeština pro cizince 41 0

Čeština v komunikaci neslyšících 70 11

Dánská studia 0 12

Dějepis 0 70

Dějiny a kultura islámských zemí 0 42

Dějiny a kultura východního Středomoří ve 
starověku 0 12

Dějiny antické civilizace 0 34

Dějiny umění 117 0

Divadelní věda 61 17

Ekonomie 0 27

Ekumenická teologie 0 1

Estetika 45 8

Etnologie 26 3

Etnologie se specializací vietnamistika 20 0

Evropská studia 0 8

Filmová studia 56 1

Filozofi e 101 36

Finská studia 1 25

Fonetika 1 26

Francouzská fi lologie 41 42

Francouzština pro mezikulturní komunikaci 3 57

Fyzika 0 137

Hebraistika 10 0

Hispanistika 69 21

Studijní obor jednoobor dvouobor

Historie 217 44

Historie – Evropská studia 53 8

Hudební věda 35 7

Husitská teologie jednooborová 0 38

Indologie 23 5

Indologie (indická studia) se specializací: 
beng, hin, san, tam 0 3

Indonesistika 18 0

Informační studia a knihovnictví 200 0

Informační studia a knihovnictví 10 0

Informatika 0 13

Íránistika 0 14

Italianistika 49 13

Italština 0 9

Japonská studia 71 0

Jihovýchodoevropská studia 44 11

Katolická teologie – mgr. 0 4

Klasická archeologie 18 10

Koreanistika 59 3

Latinský jazyk a literatura 0 32

Logika 28 5

Matematika 0 1

Mezikulturní komunikace čeština – němčina 
/ Interkulturelle Kommunikation und Transla-
tion Tschechisch – Deutsch

30 0

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí 
jazyk – angličtina 326 0

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí 
jazyk – ruština 10 0

Mongolistika 7 0

Náboženské nauky (U) (do 2001) 0 18

Němčina pro mezikulturní komunikaci 1 46

Německý jazyk 0 18

Německý jazyk a literatura 42 32

Nizozemský jazyk a literatura 14 17

Norská studia 1 23

Novořecká fi lologie 0 15
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Studijní obor jednoobor dvouobor

Obecná lingvistika 0 36

Pedagogika 107 2

Politologie 92 32

Politologie 0 14

Portugalistika 17 20

Pravěká a raně středověká archeologie 2 0

Překladatelství a tlumočnictví – angličtina 0 4

Překladatelství a tlumočnictví – němčina 0 2

Psychologie 244 0

Religionistika 0 34

Religionistika 30 17

Romistika 15 1

Ruský jazyk a literatura 43 0

Ruština pro mezikulturní komunikaci 0 16

Řecká antická fi lologie 0 31

Sinologie 54 10

Sociální práce 104 0

Sociologicko-ekonomická studia 38 0

Sociologie 57 0

Srovnávací jazykověda 0 5

Starokatolická teologie 0 4

Středoevropská studia 39 13

Španělština pro mezikulturní komunikaci 3 28

Švédská studia 0 20

Tibetanistika 3 1

Turkologie 0 18

Veřejná správa a spisová služba 51 0

Východoevropská studia 23 10

CELKEM 3422 1590

Příloha č. 7

Mezifakultní bakalářské studium − počty studentů po oborech 
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, 
je započítán v každém z nich.) 

Studijní obor Fakulta Počet

Matematika se zaměřením na vzdělávání – 
Francouzská fi lologie MFF UK 5

Matematika se zaměřením na vzdělávání – 
Filozofi e MFF UK 1

Matematika se zaměřením na vzdělávání – 
Český jazyk a literatura MFF UK 4

Matematika se zaměřením na vzdělávání – 
Anglistika a amerikanistika MFF UK 2

Pravoslavná teologie – Východoevropská 
studia HTF UK 1

Pravoslavná teologie – Jihovýchodoevropská 
studia HTF UK 2

Geologie – Klasická archeologie PřF UK 3

Matematika se zaměřením na vzdělávání – 
Německý jazyk a literatura MFF UK 3

Tělesná výchova a sport se zaměřením na 
vzdělávání – Český jazyk a literatura FTVS UK 1

CELKEM 22



Příloha č. 8

Navazující magisterské studium − počty studentů po oborech 
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, 
je započítán v každém z nich.) 

Studijní obor jednoobor dvouobor

Andragogika a personální řízení 74 1

Anglický jazyk 44 8

Angličtina pro mezikulturní komunikaci 0 12

Anglofonní literatury a kultury 49 7

Antropologie 0 1

Arabistika 9 2

Archeologie pravěku a středověku 41 0

Archivnictví a PVH 27 0

Církevní dějiny 0 1

Český jazyk 0 23

Český jazyk – specializační studium 12 14

Český jazyk a literatura 39 9

Čeština pro cizince 9 0

Čeština v komunikaci neslyšících 7 0

Dějepis 0 9

Dějiny a kultura islámských zemí 0 1

Dějiny antické civilizace 0 1

Dějiny umění 49 0

Deutsche Sprache und Literatur in Mittel-
europa 1 0

Divadelní věda 17 0

Egyptologie 0 2

Ekonomie 0 5

Ekumenická teologie 0 4

English Language and Linguistics 0 1

Estetika 14 0

Etnologie 15 5

Etnologie 0 4

Evropská studia 0 7

Filmová studia 19 0

Filozofi e 34 5

Finská fi lologie 0 14

Studijní obor jednoobor dvouobor

Fonetika 8 7

Francouzská fi lologie 28 11

Fyzika 0 62

Fyzioterapie inter.civilizačních chorob 
následné 0 16

Hebraistika 0 2

Hebraistika 11 2

Hispanistika 41 10

Historie 4 0

Historie – české dějiny v evropském kontextu 66 3

Historie – hospodářské a sociální dějiny 36 1

Historie – obecné dějiny 86 5

Hudební věda 17 1

Husitská teologie jednooborová 0 16

Iberoamerikanistika – dějiny Latinské 
Ameriky 35 0

Indologie 10 1

Informační studia a knihovnictví 98 0

Informatika 0 13

Italianistika 18 2

Italština 0 2

Japonská studia 19 0

Jihovýchodoevropská studia 23 2

Katolická teologie – mgr. 0 28

Klasická archeologie 23 3

Klínopis 2 0

Komparatistika 41 4

Koreanistika 14 0

Latina 0 3

Latinská medievistika 0 3

Latinský jazyk a literatura 0 7

Logika 2 0

Lusobrazilská studia 9 7

Matematika 0 9

Mongolistika 6 0

Náboženské nauky – mgr. (do r. 2006) 0 4
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Studijní obor jednoobor dvouobor

Náboženské nauky (U) (do 2001) 0 12

Německý jazyk a literatura 21 10

Neurovědy 0 6

Nizozemský jazyk a literatura 4 1

Novořecká fi lologie 0 3

Obecná lingvistika 2 16

Pedagogika 39 1

Politické teorie 23 4

Politické teorie a současné dějiny 19 0

Politologie 0 78

Pravěká a raně středověká archeologie 1 0

Překladatelství: čeština – angličtina 0 29

Překladatelství: čeština – francouzština 0 22

Překladatelství: čeština – němčina 0 28

Překladatelství: čeština – ruština 1 12

Překladatelství: čeština – španělština 0 15

Psychologie 181 0

Religionistika 0 13

Religionistika 11 3

Romistika 1 0

Ruský jazyk a literatura 13 0

Řecká antická fi lologie 0 6

Sinologie 7 0

Skandinavistika 9 15

Sociální pedagogika 50 0

Sociální práce 87 0

Sociologie 44 0

Srovnávací jazykověda 2 0

Starořečtina 0 1

Středoevropská studia 29 0

Studia nových médií 77 4

TEMA – European societies: identity and
development / Sociétés européennes: identi-
té et développement (Erasmus Mundus)

5 0

Tibetanistika 2 0

Tlumočnictví: čeština – angličtina 0 31

Studijní obor jednoobor dvouobor

Tlumočnictví: čeština – francouzština 0 23

Tlumočnictví: čeština – němčina 0 27

Tlumočnictví: čeština – ruština 0 9

Tlumočnictví: čeština – španělština 0 19

Turkologie 0 3

Učitelství českého jazyka a literatury pro 
střední školy 35 13

Učitelství češtiny jako cizího jazyka 56 14

Učitelství náboženství, etiky a fi lozofi e 0 12

Učitelství pedagogiky 6 0

Východoevropská studia 38 7

Židovská studia 0 4

CELKEM 1820 801



Příloha č. 9

Magisterské studium (pětileté − pouze na dostudování) − počty
studentů po oborech
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, 
je započítán v každém z nich.) 

Studijní obor jednoobor dvouobor

Anglistika – amerikanistika 0 1

Arabistika 0 1

Český jazyk a literatura 1 0

Etnologie 1 0

Finština 1 0

Hebraistika 1 1

Italština 0 1

Lingvistika a fonetika 0 1

Norština 0 1

Portugalština 1 0

Překladatelství a tlumočnictví – španělština 1 0

Psychologie 13 0

Religionistika 0 2

Sociologie 0 1

Východoevropská studia se spec. rusistika 0 1

CELKEM 19 10

Příloha č. 8a

Mezifakultní navazující magisterské studium − počty studentů
po oborech 
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, 
je započítán v každém z nich.) 

Studijní obor Fakulta Počet

Učitelství pro střední školy – Tělesná výchova 
– Český jazyk a literatura FTVS UK 1

CELKEM 1
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Příloha č. 10

Přijímací řízení do bakalářského studia

Studijní obor Forma 
studia* Studijní program Počet 

přihlášek MPP** Počet 
přijatých

Bodů
k přijetí

Počet 
zapsaných

Andragogika a personální řízení K Pedagogika 179 20 18 61 15

Andragogika a personální řízení P Pedagogika 290 30 23 66 20

Angličtina pro mezikulturní komunikaci P Překladatelství a tlumočnictví 433 45 24 71 20

Anglistika – amerikanistika P Anglistika – amerikanistika 414 90 76 64 72

Arabistika P Filologie 74 30 28 48 29

Archeologie pravěku a středověku P Historické vědy 33 20 12 52 11

Archivnictví a PVH K Historické vědy 27 11 9 54 8

Archivnictví a PVH P Historické vědy 30 25 19 50 8

Český jazyk a literatura P Filologie 420 145 116 62 99

Čeština v komunikaci neslyšících P Čeština v komunikaci neslyšících 75 30 25 61 23

Dějiny a kultura islámských zemí P Historické vědy 65 45 28 52 23

Dějiny antické civilizace P Historické vědy 62 32 22 53 8

Dějiny umění P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 160 30 29 51 28

Divadelní věda P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 76 20 19 50 16

Estetika P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 102 22 22 65 18

Etnologie se spec. vietnamistika P Historické vědy 16 10 10 50 9

Filmová studia P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 140 17 16 57 16

Filozofi e P Filozofi e 191 50 45 65 45

Finská studia P Filologie 45 18 11 54 10

Fonetika P Filologie 30 15 13 72 12

Fonetika P Filologie 6 15 0 0

Francouzská fi lologie P Filologie 89 40 29 71 27

Francouzština pro mezikulturní komunikaci P Překladatelství a tlumočnictví 103 30 14 68 12

Hebraistika P Filologie 36 20 9 60 8

Hispanistika P Filologie 101 40 31 77 30

Historie P Historické vědy 227 100 83 70 72



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program Počet 

přihlášek MPP** Počet 
přijatých

Bodů
k přijetí

Počet 
zapsaných

Historie – Evropská studia P Historické vědy 70 22 20 84 13

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 42 16 16 51 14

Indologie P Filologie 30 20 12 53 5

Informační studia a knihovnictví K Informační studia a knihovnictví 63 40 27 55 24

Informační studia a knihovnictví P Informační studia a knihovnictví 78 42 36 60 34

Italianistika P Filologie 36 25 17 57 14

Japonská studia P Filologie 164 18 16 73 16

Jihovýchodoevropská studia P Filologie 29 40 7 51 3

Klasická archeologie P Historické vědy 21 15 9 51 9

Koreanistika P Filologie 82 16 16 65 16

Latinský jazyk a literatura P Filologie 30 29 13 59 7

Logika P Logika 50 25 21 50 13

Mezikulturní komunikace čeština – němčina 
/ Interkulturelle Kommunikation und 
Translation Tschechisch – Deutsch

P Překladatelství a tlumočnictví 48 5 5 71 4

Němčina pro mezikulturní komunikaci P Překladatelství a tlumočnictví 85 30 13 52 11

Německý jazyk a literatura P Filologie 120 55 36 50 27

Nizozemský jazyk a literatura P Filologie 40 20 17 58 17

Norská studia P Filologie 102 30 20 59 17

Novořecká fi lologie P Filologie 11 22 2 54 1

Obecná lingvistika P Filologie 60 22 14 78 11

Pedagogika K Pedagogika 49 20 13 64 10

Pedagogika P Pedagogika 72 20 17 70 16

Politologie P Politologie 146 50 44 51 41

Portugalistika P Filologie 22 22 11 59 11

Psychologie P Psychologie 976 65 65 70 65

Religionistika P Filozofi e 55 16 16 56 14

Ruský jazyk a literatura P Filologie 86 25 14 54 13

Ruština pro mezikulturní komunikaci P Překladatelství a tlumočnictví 57 20 5 52 5

Řecká antická fi lologie P Filologie 39 27 16 52 4

Sinologie P Filologie 81 20 16 66 16

Sociální práce P Sociální politika a sociální práce 102 35 29 75 26



 70 | 71Přílohy

Studijní obor Forma 
studia* Studijní program Počet 

přihlášek MPP** Počet 
přijatých

Bodů
k přijetí

Počet 
zapsaných

Sociologicko-ekonomická studia P Sociologie 48 15 17 67 14

Sociologie P Sociologie 89 20 20 67 18

Srovnávací jazykověda P Filologie 15 8 2 65 2

Středoevropská studia P Filologie 34 25 23 55 17

Španělština pro mezikulturní komunikaci P Překladatelství a tlumočnictví 69 20 11 64 8

Turkologie P Filologie 32 30 16 52 12

Veřejná správa a spisová služba P Historické vědy 26 20 13 53 13

Východoevropská studia P Filologie 37 35 6 62 5

CELKEM 6620 1935 1402 1205

Vysvětlivky:

* P − prezenční studium; K − kombinované studium
** MPP – maximální počet přijímaných



Příloha č. 11

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Studijní obor Forma 
studia* Studijní program Počet 

přihlášek MPP** Počet 
přijatých

Bodů
k přijetí

Počet 
zapsaných

Andragogika a personální řízení P Pedagogika 74 36 22 51 22

Anglický jazyk P Filologie 83 20 12 54 11

Anglofonní literatury a kultury P Filologie 49 40 21 50 19

Archeologie pravěku a středověku P Historické vědy 20 20 8 65 8

Archivnictví a PVH K Historické vědy 7 10 5 57 4

Archivnictví a PVH P Historické vědy 12 11 8 51 6

Český jazyk – specializační studium P Filologie 22 20 10 60 8

Český jazyk a literatura P Filologie 54 50 17 51 10

Dějiny antické civilizace P Historické vědy 3 10 1 61 1

Dějiny umění P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 42 20 12 55 11

Deutsche Sprache und Literatur in Mittel-
europa P Filologie 3 5 1 55 1

Divadelní věda P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 13 8 5 57 5

English Language and Linguistics P Filologie 11 3 1 70 1

Estetika P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 19 13 4 60 3

Filmová studia P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 10 7 2 70 2

Filozofi e P Filozofi e 31 20 9 50 9

Finská fi lologie P Filologie 9 15 5 65 5

Fonetika P Filologie 10 8 5 64 5

Francouzská fi lologie P Filologie 20 20 11 65 10

Hebraistika P Filologie 14 15 12 72 12

Hispanistika P Filologie 24 25 19 55 16

Historie – české dějiny v evropském kontextu P Historické vědy 52 50 22 54 17

Historie – hospodářské a sociální dějiny P Historické vědy 29 20 16 70 9

Historie – obecné dějiny P Historické vědy 72 45 33 65 29

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny umění 
a kultury 9 10 4 69 4
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program Počet 

přihlášek MPP** Počet 
přijatých

Bodů
k přijetí

Počet 
zapsaných

Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky P Historické vědy 18 15 6 51 6

Indologie P Filologie 10 8 4 55 3

Informační studia a knihovnictví K Informační studia a knihovnictví 31 23 10 55 10

Informační studia a knihovnictví P Informační studia a knihovnictví 31 36 19 52 19

Italianistika P Filologie 12 15 7 65 7

Japonská studia P Filologie 21 15 6 60 6

Jihovýchodoevropská studia P Filologie 18 30 8 51 8

Klasická archeologie P Historické vědy 9 12 5 51 5

Komparatistika P Filologie 29 25 15 52 15

Koreanistika P Filologie 4 6 2 51 2

Latinská medievistika P Filologie 3 9 1 95 1

Latinský jazyk a literatura P Filologie 9 13 5 57 5

Logika P Logika 5 15 1 100 1

Lusobrazilská studia P Filologie 13 10 7 77 6

Mongolistika P Filologie 6 10 2 85 2

Německý jazyk a literatura P Filologie 33 30 8 50 7

Novořecká fi lologie P Filologie 3 10 1 50 1

Obecná lingvistika P Filologie 24 21 10 74 10

Pedagogika K Pedagogika 53 10 8 72 8

Pedagogika P Pedagogika 19 15 7 70 5

Politické teorie P Politologie 44 44 16 55 13

Překladatelství: čeština – angličtina P Překladatelství a tlumočnictví 66 22 15 67 11

Překladatelství: čeština – francouzština P Překladatelství a tlumočnictví 24 18 12 68 6

Překladatelství: čeština – němčina P Překladatelství a tlumočnictví 31 18 12 24 5

Překladatelství: čeština – ruština P Překladatelství a tlumočnictví 17 18 4 64 1

Překladatelství: čeština – španělština P Překladatelství a tlumočnictví 24 18 11 54 7

Psychologie P Psychologie 185 65 54 65 54

Religionistika P Filozofi e 6 5 4 76 4

Ruský jazyk a literatura P Filologie 17 15 5 52 5

Řecká antická fi lologie P Filologie 3 12 2 74 2

Sinologie P Filologie 13 20 2 61 2

Skandinavistika P Filologie 13 22 7 56 7



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program Počet 

přihlášek MPP** Počet 
přijatých

Bodů
k přijetí

Počet 
zapsaných

Sociální pedagogika K Pedagogika 63 10 9 74 9

Sociální pedagogika P Pedagogika 34 20 9 72 8

Sociální práce P Sociální politika a sociální práce 79 40 32 64 30

Sociologie P Sociologie 42 25 13 60 11

Středoevropská studia P Filologie 15 20 8 51 7

Studia nových médií P Informační studia a knihovnictví 109 25 23 68 22

Tlumočnictví: čeština – angličtina P Překladatelství a tlumočnictví 45 14 11 64 9

Tlumočnictví: čeština – francouzština P Překladatelství a tlumočnictví 18 14 8 57 7

Tlumočnictví: čeština – němčina P Překladatelství a tlumočnictví 28 14 11 24 10

Tlumočnictví: čeština – španělština P Překladatelství a tlumočnictví 22 14 8 64 8

Učitelství českého jazyka a literatury pro 
střední školy P Učitelství pro střední školy 39 35 19 53 14

Učitelství češtiny jako cizího jazyka P Učitelství pro střední školy 51 35 28 61 20

Východoevropská studia P Filologie 39 20 13 51 13

Židovská studia P Historické vědy 9 15 2 83 1

CELKEM 2079 1407 735 641

Vysvětlivky:

* P − prezenční studium; K − kombinované studium
** MPP – maximální počet přijímaných
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Příloha č. 12

Bakalářské studium − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet

Andragogika a personální řízení jednoobor 13

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Český jazyk a literatura dvouobor 3

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Finská studia dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Obecná lingvistika dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 5

Anglistika – amerikanistika jednoobor 23

Anglistika – amerikanistika – Český jazyk a literatura dvouobor 3

Anglistika – amerikanistika – Francouzská fi lologie dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – Norská studia dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – Obecná lingvistika dvouobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 6

Archivnictví a PVH jednoobor 15

Český jazyk a literatura jednoobor 26

Český jazyk a literatura – Francouzská fi lologie dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Historie dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Hudební věda dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura dvouobor 2

Český jazyk a literatura – Obecná lingvistika dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Východoevropská studia dvouobor 1

Čeština pro cizince jednoobor 14

Čeština v komunikaci neslyšících jednoobor 6

Dánská studia – Francouzská fi lologie dvouobor 1

Dánská studia – Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku – Obecná lingvistika dvouobor 1

Dějiny antické civilizace – Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Dějiny umění jednoobor 19

Divadelní věda jednoobor 4



Studijní obor Oborovost Počet

Estetika jednoobor 8

Etnologie jednoobor 8

Etnologie se specializací vietnamistika jednoobor 1

Etnologie se specializací indonesistika jednoobor 1

Filmová studia jednoobor 2

Filozofi e jednoobor 15

Filozofi e – Politologie dvouobor 1

Fonetika – Filozofi e dvouobor 1

Fonetika – Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Fonetika – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Fonetika – Obecná lingvistika dvouobor 1

Francouzská fi lologie jednoobor 8

Francouzská fi lologie – Finská studia dvouobor 1

Francouzská fi lologie – Hispanistika dvouobor 1

Francouzská fi lologie – Obecná jazykověda dvouobor 1

Francouzská fi lologie – Politologie dvouobor 1

Francouzská fi lologie – Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Finská studia dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Koreanistika dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Norská studia dvouobor 2

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Obecná lingvistika dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Portugalistika dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Ruština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Hebraistika jednoobor 9

Hispanistika jednoobor 17

Hispanistika – Koreanistika dvouobor 1

Hispanistika – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Historie jednoobor 29

Historie – Evropská studia jednoobor 11

Historie – Italianistika dvouobor 1

Historie – Politologie dvouobor 1

Hudební věda jednoobor 4

Hudební věda – Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Hudební věda – Východoevropská studia dvouobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet

Indologie jednoobor 6

Informační studia a knihovnictví jednoobor 23

Italianistika jednoobor 4

Italianistika – Norská studia dvouobor 1

Japonská studia jednoobor 8

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 5

Jihovýchodoevropská studia – Politologie dvouobor 1

Jihovýchodoevropská studia – Ruština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Klasická archeologie jednoobor 3

Klasická archeologie – Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku dvouobor 3

Klasická archeologie – Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Koreanistika jednoobor 7

Kulturologie jednoobor 1

Latinský jazyk a literatura – Řecká antická fi lologie dvouobor 1

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – francouzština jednoobor 1

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština jednoobor 1

Němčina pro mezikulturní komunikaci – Ruština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Němčina pro mezikulturní komunikaci – Finská studia dvouobor 1

Němčina pro mezikulturní komunikaci – Švédská studia dvouobor 1

Německý jazyk a literatura jednoobor 7

Německý jazyk a literatura – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Nizozemský jazyk a literatura jednoobor 1

Norská studia – Finská studia dvouobor 1

Norská studia – Obecná lingvistika dvouobor 1

Novořečtina – Obecná jazykověda dvouobor 1

Novořečtina – Starořečtina dvouobor 1

Obecná lingvistika – Finská studia dvouobor 1

Pedagogika jednoobor 8

Politologie jednoobor 16

Portugalistika jednoobor 4

Portugalistika – Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Psychologie jednoobor 36

Religionistika jednoobor 6

Ruský jazyk a literatura jednoobor 7

Sinologie jednoobor 4

Sociální práce jednoobor 18



Studijní obor Oborovost Počet

Sociologicko-ekonomická studia jednoobor 7

Sociologie jednoobor 5

Středoevropská studia jednoobor 5

Veřejná správa a spisová služba jednoobor 8

Východoevropská studia jednoobor 8

CELKEM 518
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Příloha č. 13

Navazující magisterské studium − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet

Andragogika a personální řízení jednoobor 17

Anglický jazyk jednoobor 7

Anglický jazyk – Anglofonní literatury a kultury dvouobor 1

Anglický jazyk – Český jazyk – specializační studium dvouobor 1

Anglický jazyk – Český jazyk a literatura dvouobor 1

Anglický jazyk – Finská fi lologie dvouobor 1

Anglický jazyk – Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Anglický jazyk – Učitelství češtiny jako cizího jazyka dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika jednoobor 1

Anglofonní literatury a kultury jednoobor 10

Anglofonní literatury a kultury – Nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Arabistika – Obecná lingvistika dvouobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 15

Archivnictví a PVH jednoobor 4

Archivnictví a PVH – Historie – české dějiny v evropském kontextu dvouobor 1

Český jazyk – specializační studium jednoobor 3

Český jazyk – specializační studium – Lusobrazilská studia dvouobor 1

Český jazyk – specializační studium – Překladatelství: čeština – angličtina dvouobor 1

Český jazyk a literatura jednoobor 4

Český jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Překladatelstvi: čeština – angličtina dvouobor 1

Čeština pro cizince jednoobor 7

Čeština v komunikaci neslyšících jednoobor 3

Dějiny umění jednoobor 19

Divadelní věda jednoobor 6

English Language and Linguistics jednoobor 1

Estetika jednoobor 5

Etnologie jednoobor 7

Etnologie – Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy dvouobor 1

Filmová studia jednoobor 1

Filozofi e jednoobor 11

Filozofi e – Obecná lingvistika dvouobor 1

Filozofi e – Překladatelství: čeština – španělština dvouobor 1



Studijní obor Oborovost Počet

Fonetika jednoobor 2

Fonetika – Hispanistika dvouobor 1

Fonetika – Obecná lingvistika dvouobor 1

Fonetika – Překladatelství: čeština – angličtina dvouobor 1

Francouzská fi lologie jednoobor 6

Francouzská fi lologie – Historie – české dějiny v evropském kontextu dvouobor 1

Hispanistika jednoobor 11

Hispanistika – Lusobrazilská studia dvouobor 2

Historie jednoobor 3

Historie – české dějiny v evropském kontextu jednoobor 14

Historie – hospodářské a sociální dějiny jednoobor 7

Historie – hospodářské a sociální dějiny – Politické teorie dvouobor 1

Historie – obecné dějiny jednoobor 13

Hudební věda jednoobor 5

Iberoamerikanistika jednoobor 1

Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky jednoobor 5

Indologie jednoobor 3

Informační studia a knihovnictví jednoobor 19

Italianistika jednoobor 9

Japonská studia jednoobor 4

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 5

Klasická archeologie jednoobor 3

Klasická archeologie – Egyptologie dvouobor 1

Komparatistika jednoobor 9

Koreanistika jednoobor 5

Latina – Skandinavistika dvouobor 1

Latina – Starořečtina dvouobor 1

Latinská medievistika jednoobor 1

Latinská medievistika – Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Německý jazyk a literatura jednoobor 3

Německý jazyk a literatura – Starořečtina dvouobor 1

Nizozemský jazyk a literatura jednoobor 2

Nizozemský jazyk a literatura – Obecná lingvistika dvouobor 1

Obecná lingvistika – Turkologie dvouobor 1

Pedagogika jednoobor 15

Politické teorie a současné dějiny jednoobor 5
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Studijní obor Oborovost Počet

Překladatelství: čeština – angličtina – Překladatelství: čeština – francouzština dvouobor 1

Překladatelství: čeština – angličtina – Tlumočnictví: čeština – angličtina dvouobor 2

Překladatelství: čeština – francouzština – Překladatelství: čeština – ruština dvouobor 1

Překladatelství: čeština – francouzština – Tlumočnictví: čeština – francouzština dvouobor 4

Překladatelství: čeština – němčina – Tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 3

Překladatelství: čeština – němčina – Skandinavistika dvouobor 1

Překladatelství: čeština – ruština – Tlumočnictví: čeština – ruština dvouobor 1

Překladatelství: čeština – ruština – Učitelství češtiny jako cizího jazyka dvouobor 1

Psychologie jednoobor 46

Religionistika jednoobor 6

Romistika jednoobor 1

Ruský jazyk a literatura jednoobor 1

Sinologie jednoobor 3

Skandinavistika jednoobor 1

Skandinavistika – Tlumočnictví: čeština – francouzština dvouobor 3

Sociální pedagogika jednoobor 9

Sociální práce jednoobor 26

Sociologie jednoobor 8

Srovnávací jazykověda jednoobor 1

Středoevropská studia jednoobor 1

Studia nových médií jednoobor 7

TEMA – European societies: identity and development / Sociétés européennes: identité et 
développement (Erasmus Mundus) jednoobor 11

Tibetanistika jednoobor 1

Tlumočnictví: čeština – angličtina – Tlumočnictví: čeština – francouzština dvouobor 3

Tlumočnictví: čeština – angličtina – Tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 2

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy jednoobor 11

Učitelství češtiny jako cizího jazyka jednoobor 10

Učitelství češtiny jako cizího jazyka – Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy dvouobor 1

Učitelství pedagogiky jednoobor 10

Východoevropská studia jednoobor 1

CELKEM 478



Příloha č. 14

Magisterské studium (pětileté) − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet

Arabistika − Lingvistika a fonetika dvouobor 1

Historie − Švédština dvouobor 1

Komparatistika − Religionistika dvouobor 1

Komparatistika − Švédština dvouobor 1

Němčina jednoobor 1

Němčina − Italština dvouobor 1

Němčina − Švédština dvouobor 1

Portugalistika jednoobor 1

Psychologie jednoobor 7

CELKEM 15
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Příloha č. 15

Přehled realizovaných programů CŽV

Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Katedra psychologie

Psychologie pro každý den 76

Psycholog ve zdravotnictví 62

Psycholog ve zdravotnictví 40

Problematika soudního znalectví 7

Problematika soudního znalectví 15

Studium pro výchovné poradce 38

Studium pro výchovné poradce 30

Studium pro výchovné poradce 35

Studium pro výchovné poradce 36

Psychologie v praktických aplikacích 31

Psychologie – přípravný kurz 165

Učitelství pro střední školy 41

Učitelství pro střední školy 61

Učitelství pro střední školy 41

Škola jako místo setkávání 116

Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy 11

Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy 3

Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy 13

Katedra sociální práce Sociální práce – přípravný kurz 27

Ústav hudební vědy Seznámení s hudební vědou – přípravný kurz 7

Ústav románských studií Portugalistika – přípravný kurz 9

Katedra andragogiky a personálního řízení

Andragogika a personální řízení 20

Andragogika a personální řízení 29

Pracovní právo pro personalisty 27

Pracovní právo pro personalisty 17

Andragogika – přípravný kurz 64



Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Katedra divadelní vědy Divadlo do kapsy – přípravný kurz 21

Ústav českého jazyka Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky – přípravný kurz 45

Ústav translatologie

Mezikulturní komunikace A – přípravný kurz 28

Mezikulturní komunikace B – přípravný kurz 37

Kurz tlumočení 27

Evropský kurz konferenčního tlumočení 5

Ústav fi losofi e a religionistiky Kurz jógové fi losofi e a etiky 17

Ústav germánských studií Německý jazyk – přípravný kurz 15

Ústav informačních studií a knihovnictví Buď IN, Studuj insK – přípravný kurz 29

Jazykové centrum

Angličtina – 2 kurzy 26

Španělština – 2 kurzy 13

Francouzština – 1 kurz 12

Němčina – 1 kurz 14

Ruština – 1 kurz 14

Katedra sociologie Sociologie – přípravný kurz 17

Katedra pedagogiky Pedagogika – přípravný kurz 9

Katedra pomocných věd historických Archivní kurz 10

Katedra fi lmových studií Co je to fi lm – přípravný kurz 21

Zahraniční oddělení Česká studia – přípravný kurz 66

Ústav české literatury a komparatistiky

Tvůrčí psaní: publicistika 5

Tvůrčí psaní: próza 5

Tvůrčí psaní: próza 7
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Příloha č. 16

Vzdělávací programy Univerzity třetího věku v akademickém roce 2017/2018

Katedra/ústav FF Počet posluchačů muži ženy

Jednosemestrální přednášky a semináře konané pouze 
v zimním semestru 

Aktivní a úspěšné stárnutí − OPAKOVÁNÍ Katedra andragogiky a personálního 
řízení 24 1 23

Antické památky na seznamu dědictví UNESCO − 
NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 248 23 225

Archeologie a poznávání středověké společnosti − 
NOVINKA Ústav pro archeologii 102 16 86

Bezpečně a užitečně na síti aneb senior a internet
v digitálním věku  − NOVINKA

Ústav informačních studií
a knihovnictví 14 1 13

Civilizace a národy starověkého Středomoří  − 2. ročník Ústav pro klasickou archeologii 162 20 142

Co přináší sám život − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 179 12 167

Dějiny umění Latinské Ameriky − ANDY − NOVINKA Středisko ibero-amerických studií 69 7 62

Dětství a škola v proměnách času − NOVINKA Katedra pedagogiky 20 2 18

Hudba na evropských dvorech světských a církevních 
panovníků a velmožů − 2. ročník Ústav hudební vědy 128 19 109

Jak poslouchat vážnou hudbu II. − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 219 33 186

Jak rozumět české národní identitě − NOVINKA Ústav etnologie 40 10 30

Jak se žilo a pracovalo v 19. a 20. století v českých zemích 
− 2. ročník Ústav hospodářských a sociálních dějin 48 7 41

Každodenní život starých Egypťanů − Ikony starého Egypta 
– 2. ročník Český egyptologický ústav 113 15 98

Konverzační jazykový kurz − Francouzština pro seniory Jazykové centrum 24 4 20

Konverzační jazykový kurz − Němčina pro seniory Jazykové centrum 36 9 27

Lidé v pohybu − Fenomén migrace v naší společnosti −
2. ročník Ústav českých dějin 71 9 62

Mezi rudou hvězdou a tryzubem: ukrajinské
20. a 21. století − NOVINKA Ústav východoevropských studií 37 9 28

Poklady českého a evropského výtvarného umění –
2. ročník − OPAKOVÁNÍ Ústav pro dějiny umění 242 31 211

Praktická cvičení z paleografi e a historické chronologie 
pro genealogy a regionální historiky − pro začátečníky − 
NOVINKA

Katedra pomocných věd historických
a archivního studia 13 3 10

Psychologické metody pro život − seminář Centrum dalšího vzdělávání 21 1 20

Psychologické zajímavosti pro pokročilé − 4. ročník − 
seminář Centrum dalšího vzdělávání 16 2 14

Psychologie pro život − 2. ročník Katedra psychologie 47 4 43



Katedra/ústav FF Počet posluchačů muži ženy

Trénink kognitivních funkcí (také paměti) Centrum dalšího vzdělávání 27 4 23

Velké postavy antického světa 3b − Řím – 2. ročník Ústav řeckých a latinských studií 97 15 82

Vybrané kapitoly světových dějin − 2. ročník (1. termín) Ústav světových dějin 217 41 176

Země a lidé: Britské ostrovy v dějinách − 2. ročník
(1. termín) Ústav světových dějin 108 13 95

Vícesemestrální kurzy – probíhající v zimním semestru

Co nevíme o sociálních problémech I. − NOVINKA Katedra sociální práce 19 1 18

Jihovýchodní Evropa a české souvislosti I. − NOVINKA Katedra jihoslovanských
a balkanistických studií 12 3 9

Kondiční cvičení pro seniory − teorie a praxe I. Centrum dalšího vzdělávání 176 11 165

Kapitoly z dějin římské kultury I. − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 161 21 140

Kurz českého znakového jazyka I. Ústav jazyků a komunikace neslyšících 12 1 11

Mluvit či nemluvit? I. Centrum dalšího vzdělávání 26 1 25

Vícesemestrální kurzy – probíhající v letním semestru

Co nevíme o sociálních problémech II. − NOVINKA Katedra sociální práce 19 1 18

Jihovýchodní Evropa a české souvislosti II. − NOVINKA Katedra jihoslovanských
a balkanistických studií 12 3 9

Kondiční cvičení pro seniory − teorie a praxe II. Centrum dalšího vzdělávání 176 11 165

Kapitoly z dějin římské kultury II. − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 161 21 140

Kurz českého znakového jazyka II. Ústav jazyků a komunikace neslyšících 12 1 11

Mluvit či nemluvit? II. Centrum dalšího vzdělávání 26 1 25

Jednosemestrální přednášky a semináře konané pouze 
v letním semestru 

Antická každodennost − Řecko − 1. ročník − NOVINKA Ústav řeckých a latinských studií 132 16 116

Dějiny umění Latinské Ameriky − MEZOAMERIKA − 
NOVINKA Středisko ibero-amerických studií 89 9 80

Divadlo v čase úzkosti − NOVINKA Katedra divadelní vědy 36 5 31

Jazykový kurz − Latina pro seniory Jazykové centrum 17 5 12

Konverzační jazykový kurz − Angličtina pro seniory Jazykové centrum 48 11 37

Konverzační jazykový kurz − Ruština pro seniory Jazykové centrum 15 1 14

Možnosti celoživotního učení a rozvoje člověka z pohledu 
třetího věku

Katedra andragogiky a personálního 
řízení 11 0 11

Praktická cvičení z novověké paleografi e pro pokročilé V. Katedra pomocných věd historických
a archivního studia 13 4 9

Příběhy ze života − poradenský seminář Centrum dalšího vzdělávání 15 0 15
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Katedra/ústav FF Počet posluchačů muži ženy

Psychologické hry pro seniory Centrum dalšího vzdělávání 18 1 17

Psychologické charakteristiky známých osob Centrum dalšího vzdělávání 18 0 18

Psychologie pro život − 1. ročník Katedra psychologie 88 9 79

Řečová stránka mezilidské komunikace − NOVINKA Fonetický ústav 26 4 22

Shakespeare a kultura anglické renesance − NOVINKA Ústav anglofonních literatur a kultur 278 32 246

Spisovná norma v současné češtině − NOVINKA Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 42 7 35

Svatý stolec a kapitoly z vatikánsko-českých vztahů − 
NOVINKA Ústav románských studií 50 7 43

Vítejte v první republice! − 1. ročník − NOVINKA Ústav českých dějin 180 17 163

Vybrané kapitoly světových dějin − 2. ročník (2. termín) Ústav světových dějin 55 10 45

Východoslovanský a baltský hrdinský epos − NOVINKA Ústav východoevropských studií 10 2 8

Zábava, hospodaření i zdraví na síti aneb senior a internet 
v digitálním věku − NOVINKA

Ústav informačních studií
a knihovnictví 18 2 16

Země a lidé: Britské ostrovy v dějinách − 2. ročník
(2. termín) Ústav světových dějin 153 34 119



Příloha č. 17

Přijímací řízení do doktorského studia

Studijní obor Studijní program Forma studia Počet 
uchazečů MPP* Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet za-
psaných

Anglický jazyk Filologie kombinovaná 1 1 1 55 0

Anglický jazyk Filologie prezenční 6 3 5 55 6

Anglofonní literatury a kultury Filologie kombinovaná 1 2 1 43 0

Anglofonní literatury a kultury Filologie prezenční 10 6 5 43 6

Anglophone Literatures and
Cultures Filologie kombinovaná 1 1 0 0

Anglophone Literatures and
Cultures Filologie prezenční 4 3 1 37 1

České dějiny Historické vědy kombinovaná 2 1 1 55 1

České dějiny Historické vědy prezenční 9 14 7 40 7

Český jazyk Filologie kombinovaná 1 4 1 33 1

Český jazyk Filologie prezenční 3 8 3 37 3

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Historické vědy kombinovaná 0 2 0 0

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Historické vědy prezenční 5 7 3 34 3

Dějiny antického starověku Historické vědy kombinovaná 0 1 0 0

Dějiny antického starověku Historické vědy prezenční 1 2 1 52 1

Dějiny české literatury a teorie 
literatury Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Dějiny české literatury a teorie 
literatury Filologie prezenční 2 4 1 40 1

Dějiny výtvarného umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinovaná 2 5 1 60 1

Dějiny výtvarného umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury prezenční 7 15 6 50 6

Didaktika dějepisu Historické vědy kombinovaná 0 1 0 0

Didaktika dějepisu Historické vědy prezenční 1 1 1 46 1

Didaktika konkrétního jazyka Filologie kombinovaná 2 8 2 31 2

Didaktika konkrétního jazyka Filologie prezenční 6 7 4 35 4

Divadelní věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinovaná 1 1 1 58 1

Divadelní věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury prezenční 4 2 2 53 2

Egyptologie Historické vědy kombinovaná 0 5 0 0

Egyptologie Historické vědy prezenční 4 5 2 54 2

Estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinovaná 0 2 0 0

Estetika Obecná teorie a dějiny umění a kultury prezenční 2 3 2 45 2
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Studijní obor Studijní program Forma studia Počet 
uchazečů MPP* Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet za-
psaných

Etnologie Historické vědy kombinovaná 4 2 3 55 2

Etnologie Historické vědy prezenční 8 5 4 37 5

Filmová věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinovaná 0 1 0 0

Filmová věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury prezenční 3 2 3 60 3

Filozofi e Filozofi e kombinovaná 2 1 0 0

Filozofi e Filozofi e prezenční 8 10 5 45 5

Fonetika Filologie kombinovaná 1 1 1 38 1

Fonetika Filologie prezenční 1 1 1 45 1

Germánské jazyky Filologie kombinovaná 0 2 0 0

Germánské jazyky Filologie prezenční 2 2 1 55 1

Germánské literatury Filologie kombinovaná 1 1 1 49 1

Germánské literatury Filologie prezenční 3 3 3 44 3

Historie/obecné dějiny Historické vědy kombinovaná 1 1 1 60 1

Historie/obecné dějiny Historické vědy prezenční 13 7 8 45 8

Hudební věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinovaná 0 2 0 0

Hudební věda Obecná teorie a dějiny umění a kultury prezenční 4 3 4 47 4

Iberoamerikanistika Historické vědy kombinovaná 1 1 0 0

Iberoamerikanistika Historické vědy prezenční 5 4 4 46 4

Informační věda Informační studia a knihovnictví kombinovaná 0 2 0 0

Informační věda Informační studia a knihovnictví prezenční 2 3 2 55 2

Jazyky zemí Asie a Afriky Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Jazyky zemí Asie a Afriky Filologie prezenční 6 5 5 36 5

Klasická archeologie Historické vědy kombinovaná 0 1 0 0

Klasická archeologie Historické vědy prezenční 5 5 5 40 5

Klasická fi lologie Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Klasická fi lologie Filologie prezenční 3 7 3 39 3

Klinická psychologie Psychologie kombinovaná 2 3 2 44 3

Klinická psychologie Psychologie prezenční 1 3 1 47 0

Latinská medievistika
a novolatinská studia Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Latinská medievistika
 a novolatinská studia Filologie prezenční 2 3 2 55 2

Logika Logika kombinovaná 0 1 0 0

Logika Logika prezenční 2 3 1 30 1

Matematická lingvistika Filologie kombinovaná 0 2 0 0



Studijní obor Studijní program Forma studia Počet 
uchazečů MPP* Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet za-
psaných

Matematická lingvistika Informatika kombinovaná 0 0 0

Matematická lingvistika Filologie prezenční 2 3 1 60 1

Matematická lingvistika Informatika prezenční 2 1 60 1

Moderní hospodářské a sociální 
dějiny Historické vědy kombinovaná 0 1 0 0

Moderní hospodářské a sociální 
dějiny Historické vědy prezenční 8 7 7 40 7

Musicology Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinovaná 0 1 0 0

Musicology Obecná teorie a dějiny umění a kultury prezenční 1 1 1 52 1

Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) Filologie kombinovaná 0 2 0 0

Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) Filologie prezenční 5 5 5 32 5

Obecná lingvistika Filologie kombinovaná 1 1 0 0

Obecná lingvistika Filologie prezenční 3 4 2 40 2

Obecná psychologie Psychologie kombinovaná 2 2 2 43 2

Obecná psychologie Psychologie prezenční 2 2 1 41 1

Pedagogika Pedagogika kombinovaná 2 1 58 1

Pedagogika Pedagogika kombinovaná 2 4 1 58 1

Pedagogika Pedagogika prezenční 1 3 1 55 1

Pedagogika Pedagogika prezenční 1 1 55 1

Phonetics Filologie kombinovaná 1 1 0 0

Phonetics Filologie prezenční 0 1 0 0

Politologie Politologie kombinovaná 0 2 0 0

Politologie Politologie prezenční 1 4 1 43 1

Pomocné vědy historické Historické vědy kombinovaná 2 2 2 57 2

Pomocné vědy historické Historické vědy prezenční 3 5 3 54 3

Pravěká a středověká archeologie Historické vědy kombinovaná 2 5 1 50 1

Pravěká a středověká archeologie Historické vědy prezenční 4 5 4 40 4

Religionistika Filozofi e kombinovaná 1 1 1 60 1

Religionistika Filozofi e prezenční 3 2 3 35 3

Romance Literatures Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Romance Literatures Filologie prezenční 0 7 0 0

Románské jazyky Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Románské jazyky Filologie prezenční 4 4 3 42 3
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Studijní obor Studijní program Forma studia Počet 
uchazečů MPP* Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet za-
psaných

Románské literatury Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Románské literatury Filologie prezenční 2 7 2 45 2

Slovanské fi lologie Filologie kombinovaná 2 2 1 45 1

Slovanské fi lologie Filologie prezenční 11 6 8 35 8

Slovanské literatury Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Slovanské literatury Filologie prezenční 3 7 1 55 1

Sociální práce Sociální politika a sociální práce kombinovaná 2 2 1 55 0

Sociální práce Sociální politika a sociální práce prezenční 6 3 3 49 4

Sociální psychologie Psychologie kombinovaná 2 3 2 37 2

Sociální psychologie Psychologie prezenční 4 3 4 39 4

Sociologie Sociologie kombinovaná 2 4 2 35 2

Sociologie Sociologie prezenční 6 9 3 47 3

Teorie a dějiny literatur zemí
Asie a Afriky Filologie kombinovaná 0 2 0 0

Teorie a dějiny literatur zemí
Asie a Afriky Filologie prezenční 2 5 2 44 2

Translation Studies Filologie kombinovaná 1 1 1 36 1

Translation Studies Filologie prezenční 3 1 1 55 1

Translatologie Filologie kombinovaná 0 1 0 0

Translatologie Filologie prezenční 4 5 4 43 4

CELKEM 258 345 188 188

Vysvětlivky:

* MPP – maximální počet přijímaných



Příloha č. 18

Doktorské studium − počty studentů po oborech 

Studijní obor Počet

Andragogika 2

Anglická a americká literatura 19

Anglický jazyk 16

Anglofonní literatury a kultury 5

Anglophone Literatures and Cultures 1

České dějiny 87

Český jazyk 50

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 30

Dějiny antického starověku 3

Dějiny české literatury a teorie literatury 28

Dějiny výtvarného umění 90

Didaktika dějepisu 1

Didaktika konkrétního jazyka 35

Divadelní věda 20

Egyptologie 13

Estetika 14

Etnologie 47

Filmová věda 17

Filozofi e 32

Fonetika 7

Germánské jazyky 3

Germánské jazyky a literatury 17

Germánské literatury 10

Historie/obecné dějiny 58

Hudební věda 18

Iberoamerikanistika 27

Informační věda 35

Jazyky zemí Asie a Afriky 22

Klasická archeologie 31

Klasická fi lologie 12

Studijní obor Počet

Klinická psychologie 26

Kulturologie 6

Latinská medievistika a novolatinská studia 4

Logika 8

Matematická lingvistika 11

Moderní hospodářské a sociální dějiny 49

Musicology 1

Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) 29

Obecná lingvistika 11

Obecná psychologie 11

Pedagogika 22

Politologie 27

Pomocné vědy historické 33

Pravěká a středověká archeologie 52

Psychologie práce a organizace 5

Religionistika 13

Románské jazyky 13

Románské literatury 26

Slovanské fi lologie 39

Slovanské literatury 27

Sociální práce 4

Sociální psychologie 30

Sociologie 41

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 26

Text and Events in Early Modern Europe (Erasmus
Mundus Joint Doctorate) 4

Translation Studies 3

Translatologie 21

CELKEM 1292
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Příloha č. 19

Doktorské studium  − počty absolventů po oborech

Studijní obor Počet 

Anglická a americká literatura 6

Anglický jazyk 1

České dějiny 6

Český jazyk 5

Dějiny antického starověku 1

Dějiny české literatury a teorie literatury 4

Dějiny výtvarného umění 4

Didaktika konkrétního jazyka 1

Egyptologie 1

Estetika 1

Etnologie 3

Filmová věda 2

Filozofi e 4

Fonetika 1

Germánské jazyky a literatury 3

Historie – obecné dějiny 7

Hudební věda 2

Iberoamerikanistika 5

Informační věda 5

Jazyky zemí Asie a Afriky 3

Klasická archeologie 1

Klinická psychologie 7

Kulturologie 2

Logika 2

Matematická lingvistika 1

Moderní hospodářské a sociální dějiny 5

Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) 2

Obecná lingvistika 3

Obecná psychologie 2

Pedagogika 3

Studijní obor Počet 

Politologie 4

Pomocné vědy historické 1

Pravěká a středověká archeologie 1

Psychologie práce a organizace 1

Religionistika 1

Románské jazyky 1

Románské literatury 3

Slovanské fi lologie 3

Sociální psychologie 3

Sociologie 3

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 3

Text and Events in Early Modern Europe (Erasmus
Mundus Joint Doctorate) 1

Celkem 118



Příloha č. 20

Obhájené disertační práce

Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby

Anglická a americká literatura Stephan Delbos Behind Enemy Lines: � e New American Poetry and the Cold War 
Anthology Wars 18. 09. 17

Anglická a americká literatura Tereza Jiroutová Kynčlová Chicana Literature: A Feminist Perspective of //Gloria 
Anzaldua’s Identity Politics 06. 09. 17

Anglická a americká literatura Petr Onufer Kánon anglofonních literatur v českém kontextu 27. 06. 17

Anglická a americká literatura Tereza Stejskalová „Písař Bartleby“ v současné kultuře 07. 06. 17

Anglická a americká literatura Jan Suk Poetika imanence: performance divadlo Forced Entertainment 06. 04. 17

Anglická a americká literatura Jakub Ženíšek Panoptical tropes and negotiations between art and politics in 
Charles Johnson’s short fi ction 27. 06. 17

Anglický jazyk Petra Peldová Evaluation in English news discourse 14. 09. 17

České dějiny Pavel Andrš Problematika postavení německého etnika v prvorepublikovém 
Československu na příkladu nejdeckého okresu 27. 06. 17

České dějiny David Hubený Ztráta Podkarpatské Rusi na konci druhé světové války 27. 06. 17

České dějiny Michal Macháček Gustáv Husák. Politická biografi e se zvláštním zřetelem k česko-
-slovenským vztahům ve 20. století 25. 09. 17

České dějiny Ondřej Podavka Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597−1603 01. 02. 17

České dějiny Věra Soukupová Konstrukce historické reality v díle kronikáře Jeana Froissarta 21. 01. 17

České dějiny Ondřej Švehelka Na okraji vojenské společnosti. Vojenští invalidé, zběhové 
a delikventi v císařsko -královské armádě za sedmileté války 25. 09. 17

Český jazyk Martin Beneš Úvod do teorie jazykové správnosti 23. 06. 17

Český jazyk Naďa Hynková Dingová Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka 21. 09. 17

Český jazyk Pavel Pečený Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny 21. 09. 17

Český jazyk Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na 
grafi ckou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání 10. 03. 17

Český jazyk Pavlína Synková Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické 
morfologické analýze textů ve Staročeské textové bance) 23. 06. 17

Dějiny antického starověku Petra Janouchová Helénizace antické � rákie ve světle epigrafi ckých nálezů 14. 12. 17

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Lukáš Borovička Světové názory a interpretační komunity v literárním poli 

Československa 30. let 20. století 26. 06. 17

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Jakub Flanderka Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé 

poloviny 20. století). 26. 06. 17

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Radek Hylmar Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského 

hnutí (1890–1914) 26. 06. 17

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Petr Kopal Kosmas a jeho svět. Obraz politického národa v nejstarší české 

kronice 26. 06. 17

Dějiny výtvarného umění Sandra Baborovská Otázky moderní orientace absolventů sochařského ateliéru AVU 
v letech 1896−1914 26. 09. 17
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Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby

Dějiny výtvarného umění Barbora Ropková Podoby malířské exprese v současném českém umění v kontextu 
českého a zahraničního umění 14. 09. 17

Dějiny výtvarného umění Marcela Suchomelová Krajina s nábytkem. Návrhy, plány a konstrukce Jana E. Kouly 
(1896−1975) a jeho pojetí „lidového bytu (domu)“ 26. 09. 17

Dějiny výtvarného umění Jaroslav Zeman Mezi tradicí a modernitou: město v průmyslovém věku. 
Severočeská architektura v první polovině 20. století 06. 09. 17

Didaktika konkrétního jazyka Hana Burešová Využití Feuersteinova instrumentálního obohacování pro rozvoj 
čtenářských strategií dospívajících s dyslexií 20. 06. 17

Egyptologie Katarína Arias Social dynamics in the material culture − Pottery of the Late Old 
Kingdom from the complex of Princess Sheretnebty at Abusir South 06. 09. 17

Estetika Felix Borecký Role imaginace v estetické zkušenosti u Mikela DuFrenna 24. 02. 17

Etnologie Veronika Beranská Lidové léčení v pamětech i žité přítomnosti přesídlených krajanů 
z oblasti bývalého Sovětského svazu 10. 10. 17

Etnologie Lenka Libichová Sokolská identita: dříve a nyní 13. 09. 17

Etnologie Klára Perlíková � e Concept of Duality in Culture and Myths of Lakota Indians 21. 11. 17

Filmová věda Marika Kupková Z písaře ministerským radou: Působení Jiřího Mařánka 
v kinematografi i čtyricátých a padesátých let 30. 06. 17

Filmová věda Magda Španihelová
Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální 
reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování 
národní identity v meziválečném Československu

05. 12. 17

Filozofi e Františka Jirousová Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin 19. 06. 17

Filozofi e Kamil Nábělek Vztah konceptu kódu a gesta v myšlení Viléma Flussera 17. 05. 17

Filozofi e Jan Puc Funkce řeči u Husserla a Merleau -Pontyho 21. 06. 17

Filozofi e Ondřej Váša Zwischenraum a Denkraum v kontextu motivů vznesení a pádu 
v obrazovém atlase Mnemosyne Abyho M. Warburga 21. 06. 17

Fonetika Pavel Šturm Určování slabičných hranic v češtině 22. 06. 17

Germánské jazyky a literatury Ondřej Buddeus Fikční světy v díle Jana Erika Volda 13. 09. 17

Germánské jazyky a literatury Marcel Ištván Aplikácia textovo -optimalizačných technik a ich vplyv na adekvátne 
pochopenie textu 02. 02. 17

Germánské jazyky a literatury Jana Kijonková Valence a slovosled. Psychologická slovesa v současné nizozemštině 31. 05. 17

Historie/obecné dějiny Tomáš Jaroš Konfl ikt na Blízkém východě a mezinárodně politická role Německa 
v mírovém procesu na počátku třetího tisíciletí 14. 06. 17

Historie/obecné dějiny Karolína Kalecká Modernizace rakousko -uherského válečného námořnictva v letech 
1897−1914 26. 09. 17

Historie/obecné dějiny Linda Kovářová
Unesco World Heritage Sites: Ways of Presenting & and 
Interpreting the Pas. As seen in: Kutná Hora, Hiroshima Villa 
Romana del Casale

30. 06. 17

Historie/obecné dějiny Mikuláš Pešta Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let 
v transnacionální perspektivě 13. 06. 17

Historie/obecné dějiny Milan Scholz Historická argumentace při hledání národní identity v textech Tomá-
še Garrigua Masaryka a Romana Dmowského. Komparativní studie 30. 06. 17



Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby

Historie/obecné dějiny Daniel Slavík Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské 
státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878–1905 15. 02. 17

Historie/obecné dějiny Jan Zumr Analýza činnosti Allgemeine -SS v Dolních Rakousích v letech 
1932−1945 26. 09. 17

Hudební věda Jan Ciglbauer Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition 03. 07. 17

Hudební věda Karel Veverka Hudební život a významné hudební události u pražských křížovníků 
s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů 15. 12. 17

Iberoamerikanistika Monika Brenišínová Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a umění 
v Novém Španělsku 16. století 10. 01. 17

Iberoamerikanistika Lillyam Rosalba González 
Espinosa

La violencia y la problemática social colombiana como argumento y 
transfondo del libro infantil 22. 03. 17

Iberoamerikanistika Eva Kubátová Spanish -Dutch relations in the New World during the existence of 
the West -Indische Compagnie 10. 01. 17

Iberoamerikanistika Magdaléna Matušková Czechoslovak -Cuban Cinematic Cooperation in the 1960 s 27. 06. 17

Iberoamerikanistika Frederico Guilherme Rego 
Monturil

A Historia da Ciencia no Século XVII: q Ciencia, a Religiao e 
o Padre Valentim Estancel S.J. 10. 01. 17

Informační věda Ladislav Cubr Autenticita a digitální informace 15. 09. 17

Informační věda Michaela Dombrovská Informační vzdělávání v České republice 21. 06. 17

Informační věda Dita Malečková Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využi-
tím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci 15. 09. 17

Informační věda Hana Ovesleová Návrh a ověření funkčních kriterií jako podklad pro dílčí evaluaci 21. 06. 17

Informační věda Klára Rösslerová Historie, současnost a budoucnost výměnných formátů 
bibliografi ckých dat 16. 02. 17

Jazyky zemí Asie a Afriky Jiří Hedánek Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents As Prosody 22. 09. 17

Jazyky zemí Asie a Afriky Nima Hojer Lama
Genealogy of Ya -ngal Family of Dolpo (Critical Edition of the 
Text, Translation into Englich, Analyses of Abbreviations and 
Introduction to he Dolpo Dialect)

26. 06. 17

Jazyky zemí Asie a Afriky Štěpán Pavlík � e Description of Namuzi Language 26. 06. 17

Klasická archeologie Helena Svobodová Antické sklo na základě analýzy materiálu Národního muzea 
v Praze 16. 01. 17

Klinická psychologie Eva Bolceková Profi ly kognitivního defi citu a použití krátké neuropsychologické 
baterie u různých typů demence 25. 01. 17

Klinická psychologie Kristýna Drozdová Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se 
schizofrenií 27. 04. 17

Klinická psychologie Jitka Herlesová Psycholog a bariatrická léčba obezity 23. 08. 17

Klinická psychologie Michal Chovanec Ženy a pornografi e 31. 05. 17

Klinická psychologie Pavel Král Rozvoj diskrétní psychopatologické symptomatiky u účastníků 
zahraničních misí 22. 06. 17

Klinická psychologie Alice Pulkrabková Ověření efektivity kombinované multimodální rehabilitace 
kognitivních funkcí s využitím počítačového programu NEUROP 31. 05. 17
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Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby

Klinická psychologie Ondřej Trojan Srovnání diagnostických nástrojů u parafi liků se zaměřením na 
pedofi lii 22. 06. 17

Kulturologie Andrea Manová Proměny kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace 27. 09. 17

Kulturologie Kristina Součková Mayská kultura v perspektivě antropologie turismu 27. 09. 17

Logika Anna Horská Dôkazy bezespornosti aritmetiky 01. 11. 17

Logika Šárka Stejskalová � e tree property and the continuum function 02. 12. 17

Matematická lingvistika Olga Richterová Od slovesa ke jménu a předložkám. Departicipiální formy 
v češtině: forma, funkce, konkurence 22. 11. 17

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Tomáš Gecko Trh stavebních hmot v Předlitavsku a Československu v letech 

1873−1938. Formování, vývojové tendence, kartelizace 24. 10. 17

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Kristýna Kaucká První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy 

a Radnice 14. 02. 17

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Lenka Krátká Československá námořní plavba (1948−1989) 14. 02. 17

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Jaromír Mrňka Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 

1944−1946 22. 09. 17

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Michal Sklenář Dějiny farnosti v Ústí nad Orlicí jako obraz dějin římskokatolické 

církve v Československu v letech 1927–1963 22. 09. 17

Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) Matouš Jaluška Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas 

de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R) 26. 06. 17

Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) Eva Krásová Émile Benveniste a úloha smyslu 26. 06. 17

Obecná lingvistika Michael Beníšek Eastern Uzh varieties of North Central Romani 29. 06. 17

Obecná lingvistika Jiří Januška Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů 
a lexikálních přejímek 29. 06. 17

Obecná lingvistika Magdalena Zíková Gramatikalizační potenciál anaforické funkce lexému ten 
v mluvených narativech 08. 09. 17

Obecná psychologie Nina Schautová Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, 
intuice a životního štěstí 07. 06. 17

Obecná psychologie Luděk Stehlík Validizace bayesovského modelu kauzálního usuzování na základě 
vnímané koincidence událostí 19. 12. 17

Pedagogika Tereza Hannemann Výuková simulace v úkolové situaci (Šetření zaměřené na hledisko 
akceptace, interaktivity a autenticity) 24. 02. 17

Pedagogika Anna Pospíšilová Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy 03. 11. 17

Pedagogika Petra Šebešová Jak učit fi losofi i na gymnáziích? Příspěvek k didaktice fi losofi e 24. 02. 17

Politologie Tomáš Bandžuch Německé státoprávní projekty v českých zemích na podzim 1918. 
(K činnosti zemských vlád Deutschböhmen a Sudetenlandu) 22. 11. 17

Politologie Jan Hrubeš Ekologické proudy v Československu 05. 01. 17

Politologie Jana Kočišková Role a postavení žen ve vrcholné politice v Československu 
v letech 1948−1968 20. 09. 17



Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby

Politologie Martin Štefek Komunistická strana Československa v období tzv. normalizace 05. 01. 17

Pomocné vědy historické Markéta Marková Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě 30. 05. 17

Pravěká a středověká 
archeologie Pavel Burgert Struktura a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve 

východních Čechách 16. 05. 17

Psychologie práce 
a organizace Petra Rohlíková Optimální prospívání ("fl ourish") manažera nadnárodní organizace 30. 05. 17

Religionistika Marek Zemánek Buddhist Rituals of Death in Contemporary Korea 28. 06. 17

Románské jazyky Joaquim Jose Sousa Coelho 
Ramos

Výskyt a sémantická interpretace portugalských modálních sloves 
"poder" a "dever" v právnickém jazyce 14. 09. 17

Románské literatury Mauro Ruggiero Esoterismo e letteratura italiana nella prima meta del Novecento 19. 10. 17

Románské literatury Roman Zaťko Poetika živelnosti v hispanoamerickém „románu pralesa” 19. 09. 17

Románské literatury Magdalena Žáčková Svět italské komicko -realistické poezie 19. 09. 17

Slovanské fi lologie Katarína Gajdošová České a slovenské kontaktové lexikálne javy v ich metajazykovej 
refl exii (na báze textových korpusov) 23. 06. 17

Slovanské fi lologie Kateřina Spurná Překladová technika z latiny do staroslověnštiny na základě 
Gumpoldovy legendy a Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu 03. 07. 17

Slovanské fi lologie Helena Stranjik
Jazykové biografi e a sociální sítě příslušníků české národnostní 
menšiny (na příkladu česko -chorvatského a chorvatsko -českého 
bilingvismu Čechů v Chorvatsku)

22. 09. 17

Sociální psychologie Lenka Rázgová Využití zprostředkovaného učení ve školní výuce 30. 05. 17

Sociální psychologie Ivana Spurná Psychologická charakteristika mladistvých pachatelů závažných 
trestných činů 30. 05. 17

Sociální psychologie Xenie Uholyeva Vztahy v rodině z dětské perspektivy 27. 09. 17

Sociologie Kristýna Chábová Korupce v postkomunistických evropských zemích 27. 04. 17

Sociologie Marián Kišš
Psychologická mimesis, posvátné a moc: Studie k sociologii 
moci v kontextu myšlení René Girarda, Gabriela Tarda a Émila 
Durkheima

29. 05. 17

Sociologie Tereza Vandrovcová Zvířata jako laboratorní objekty: Analýza mocenského diskurzu 10. 07. 17

Teorie a dějiny literatur zemí 
Asie a Afriky Jitka Jeníková Obraz sexuality v moderním arabském románu 14. 09. 17

Teorie a dějiny literatur zemí 
Asie a Afriky Tomáš Jurkovič Hledání hrdiny − izanagiovský mýtus jako interpretační klíč 

k postavám protagonistů Haruki Murakamiho 26. 09. 17

Teorie a dějiny literatur zemí 
Asie a Afriky Magdaléna Vitásková Symbolika v díle Ibn Síny: Interpretace iniciačních příběhů 23. 02. 17

Text and Events in Early 
Modern Europe (Erasmus 
Mundus Joint Doctorate)

Jelena Bakić
Defence from the Margin: Women Authors and Paratext 
between Two Shores of the Adriatic (� ree Case Studies from the 
Sixteenth Century)

21. 06. 17
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Vědecká rada FF UK v roce 2017 pracovala v následujícím složení:

Řádní členové:
 1. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

 2. doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.

 3. doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.

 4. doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (jmenování 13. 1. 2017)

 5. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

 6. prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

 7. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

 8. doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

 9. prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.

 10. doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.

 11. doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

 12. doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

 13. doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 14. doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

 15. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

 16. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

 17. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

 18. doc. Dr. Ing. Jana Klečková

 19. doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

 20. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

 21. prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

 22. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (rezignace 21. 9. 2017)

 23. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

 24. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

 25. doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

 26. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

 27. doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

 28. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

 29. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h.c.

 30. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

 31. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

 32. prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

 33. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

 34. prof. Miroslav Petříček, Dr.

 35. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Příloha č. 21

Vědecká rada FF UK

 36. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

 37. doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

 38. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

 39. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

 40. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

 41. doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.

 42. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

 43. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

 44. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

 45. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

 46. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

 

 Čestní členové:
 1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 2. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.

 3. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.



Habilitační řízení zahájená v roce 2017

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce Datum 
zahájení

PhDr. Pavla 
Chejnová, Ph.D. Katedra českého jazyka, PedF UK Český jazyk

Acquisition of morphological categories and 
vocabulary in early ontogenesis of a Czech 
child

29. 11. 17

PhDr. Eva Kalivodová,
Ph.D. Ústav translatologie Translatologie

GRIFFIN, Roger. Modernismus a fašismus: Pocit 
začátku za Mussoliniho a Hitlera. Překlad a 1 
z doslovů (komentář k překladu)

23. 05. 17

PhDr. Radim 
Kočandrle, Ph.D. Katedra fi lozofi e, FF ZČU v Plzni Filozofi e Anaximenés z Mílétu 18. 05. 17

PhDr. Eva Křížová, Ph.D. Katedra pastorační a sociální práce 
ETF UK Sociologie Alternativní medicína v České republice 20. 06. 17

Mgr. Václav Němec, Ph.D. Ústav fi losofi e a religionistiky Filozofi e Metafyzika bytí Tomáše Akvinského a její 
zdroje 15. 09. 17

Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. Ústav fi losofi e a religionistiky Filozofi e � e A priori in the � ought of Descartes: 
Cognition, Method and Science 20. 12. 17

Erik Sherman Roraback, 
D. Phil. Ústav anglofonních literatur a kultur

Anglická 
a americká 
literatura

� e Philosophical Baroque: On Autopoietic 
Modernities 04. 01. 17

PhDr. Ladislav 
Stančo, Ph.D. Ústav pro klasickou archeologii Archeologie

Bactria / Tokharistan in the 3rd -4th c. AD: 
selected problems of settlement pattern and 
material culture

04. 07. 17

Habilitační řízení projednaná Vědeckou radou FF UK v roce 2017

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 

projednání 
na VR

Mgr. Miroslava 
Aurová, Ph.D.

Ústav romanistiky, Filozofi cká fakulta, 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích

Hispanistika Srovnání aktuálního členění v češtině a ve 
španělštině: textově lingvistický přístup 14. 12. 17

Mgr. Radka Dudová, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Sociologie Interrupce aneb zápas o ženská těla 16. 11. 17

PhDr. Pavla 
Chejnová, Ph.D. Katedra českého jazyka, PedF UK Český jazyk How to ask a professor: Politeness in Czech 

academic culture 16. 02. 17

PhDr. Zuzana Jettmarová, 
M.Sc., Ph.D. Ústav translatologie Translatologie

Mozaiky překladu. Translation Mosaics. 
Věnováno devadesátému výročí narození Jiřího 
Levého

19. 10. 17

Příloha č. 22

Přehled habilitačních a jmenovacích řízení
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PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Katedra pedagogické a školní 
psychologie, Pedagogická fakulta, 
Ostravská univerzita v Ostravě

Sociální 
psychologie Flow ako významný protektívny faktor resilience 16. 02. 17

Mgr. Petr Květina, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. Archeologie Minulost, kterou nikdo nezapsal 21. 09. 17

PhDr. Jiří Roháček, CSc. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Pomocné vědy 
historické

Figure et Lettering. Sepulchral sculpture of the 
Jagiellonian period in Bohemia 18. 05. 17

MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

Katedra psychologie, FSS MU v Brně; 
Soukromá psychoterapeutická 
a psychiatrická ambulance (Havlíčkův 
Brod)

Klinická 
psychologie

Gestalt terapie v klinické praxi. Teorie, praxe 
a výzkum v psychoterapii deprese 16. 11. 17

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. Katedra psychologie, Fakulta sociálních 
studií, Masarykova univerzita

Klinická 
psychologie

How Psychotherapists Become Integrative: � e 
Development of Personal � erapeutic Approach

20. 4. 17
a 19. 10. 17

Mgr. Michael Špirit, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky

Dějiny české 
literatury 
a teorie 
literatury

Růžena Grebeníčková a její rukopis 21. 09. 17

Rektor UK jmenoval docentem/docentkou

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 

jmenování 
rektorem

Mgr. Radek Čech, Ph.D. Filozofi cká fakulta, Ostravská 
univerzita v Ostravě Český jazyk Tematická koncentrace textu v češtině 01. 05. 17

Mgr. Petr Květina, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. Archeologie Minulost, kterou nikdo nezapsal 01. 12. 17

PhDr. Jiří Roháček, CSc. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Pomocné vědy 
historické

Figure et Lettering. Sepulchral sculpture of the 
Jagiellonian period in Bohemia 01. 10. 17

PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. Sociální 
psychologie Raný vývoj jazyka a jeho diagnostika 01. 02. 17

Mgr. Michael Špirit, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky

Dějiny české 
literatury 
a teorie 
literatury

Růžena Grebeníčková a její rukopis 01. 12. 17

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2017

Jméno Pracoviště Obor
Datum 

zahájení 
řízení

doc. PhDr. MUDr. Radvan 
Bahbouh, Ph.D. Katedra psychologie Sociální psychologie 02. 10. 17

doc. Tomáš Glanc, Dr. Universität Zürich, Slavisches Seminar Slavistika 04. 04. 17



doc. PhDr. Alenka Jensterle-
-Doležalová, CSc.

Katedra jihoslovanských 
a balkanistických studií Slavistika 19. 09. 17

doc. PhDr. Marie 
Klimešová, Ph.D. Ústav pro dějiny umění Dějiny umění 27. 01. 17

doc. Mgr. Markéta 
Křížová, Ph.D. Středisko ibero -amerických studií Iberoamerikanistika 25. 09. 17

doc. PhDr. Irena 
Vaňková, CSc., Ph.D. Ústav jazyků a komunikace neslyšících Český jazyk 30. 10. 17

Řízení ke jmenování profesorem projednaná VR FF UK v roce 2017

Jméno Pracoviště Obor
Datum 

projednání 
na VR

doc. PhDr. Petr 
Kubín, Ph.D., � .D. KTF UK Pomocné vědy historické 19. 10. 17

Prezident republiky jmenoval profesorem v roce 2017

Jméno Pracoviště Obor
Datum 

jmenování
prezidentem

doc. Mgr. Ondřej 
Pilný, Ph.D.

Ústav anglofonních literatur a kultur 
FF UK Anglická a americká literatura 23. 06. 17
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Příloha č. 23

Projekty řešené na FF UK v roce 2016

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA ČR GA13-16963S
Praha – residence Ferdinanda I. 
Habsburského a jeho kulturního 
okruhu 1526–1564

PhDr. Jaroslava
Hausenblasová, Ph.D. UCD 01. 02. 13 31. 12. 17

GA ČR GP14-08021P Viktimizace mládeže: Prevalence, 
formy a sociální souvislosti

Mgr. Zuzana 
Podaná, Ph.D. KS 01. 01. 14 31. 12. 17

GA ČR 15-14432S Textus. Vznik konceptu textu 
v pozdní římské literatuře

Mgr. Martin 
Bažil, Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 15 31. 12. 17

GA ČR 15-02702S
Migrace Romů z České a Sloven-
ské republiky do Velké Británie 
a Kanady

PhDr. Jan 
Červenka, Ph.D. KSS 01. 01. 15 31. 12. 17

GA ČR 15-11036S
Proměnlivé identity v hudební 
kultuře střední Evropy v pozd-
ním středověku

PhDr. Lenka 
Hlávková, Ph.D. ÚHV 01. 01. 15 31. 12. 17

GA ČR 15-14271S Expertní kořeny postsocialismu: 
český případ, 1980–2000

PhDr. Michal 
Kopeček, Ph.D. ÚČD 01. 01. 15 31. 12. 17

GA ČR 15-09489S Dějiny českého knihtisku první 
poloviny 16. století

doc. PhDr. Petr 
Voit, CSc. ÚISK 01. 01. 15 31. 12. 17

GA ČR LA 15-34700L Kontinuum, forcing a velké 
kardinály

Mgr. Radek 
Honzík, Ph.D. KL 01. 01. 15 31. 12. 17

GA ČR 16-07210S

Metody komplexních sítí 
aplikované na data starověké-
ho Egypta v období Staré říše 
(2700–2180 př. Kr.)

prof. Mgr. Miroslav 
Bárta, Dr. ČEgÚ 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-07931S Hodnocení potřeb rodinných 
příslušníků pečujících o seniory

PhDr. Eva 
Dragomirecká, Ph.D. KSP 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-00522S Poesie v exilu Mgr. Josef 
Hrdlička, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-11880S Duch, příroda a společnost 
v klasické německé fi losofi i

Dr. phil. habil. 
Jindřich Karásek, Dr. ÚFAR 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-03037S Směr překladu: kvalitativní a so-
ciologická hlediska

doc. PhDr. Tomáš 
Duběda, Ph.D. ÚTRL 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-07164S Pod dohledem Třetí říše. Cestov-
ní ruch v letech 1939 až 1945

prof. PhDr. Ivan 
Jakubec, CSc. ÚHSD 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-20763S Krajina středověké Prahy prof. PhDr. Jan 
Klápště, CSc. ÚPA 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-12624S Pojetí pojmu v kontextu moder-
ního myšlení

Mgr. Jan 
Palkoska, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 16 31. 12. 18



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA ČR 16-07473S Mezi slovníkem a gramatikou doc. RNDr. Vladimír 
Petkevič, CSc. ÚTKL 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-06181S
Hypnotizér moderního malířství. 
Bohumil Kubišta a neklid raných 
evropských avantgard

doc. PhDr. Marie 
Rakušanová, Ph.D. ÚDU 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-10185S
Čeština nerodilých mluvčích 
z pohledu teoretického a kom-
putačního

Ing. Alexandr 
Rosen, Ph.D. ÚTKL 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-15962S

Tramping v českých zemích v le-
tech 1918 až 1989: subkultura 
v interakci se státem a společ-
ností

PhDr. Jan 
Randák, Ph.D. ÚČD 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-00236S Smíšená paradigmata v italo-
-románských jazycích

doc. Mgr. Pavel 
Štichauer, Ph.D. ÚRS 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-08622S Raně novověká francouzská tra-
gédie: pnutí mezi teorií a praxí

PhDr. Záviš 
Šuman, Ph.D. ÚRS 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-13208S

Proces a estetika: Explicitní 
a implikovaná estetika v pro-
cesuální fi lozofi i Alfreda North 
Whiteheada

prof. PhDr. Vlastimil 
Zuska, CSc. KEST 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR
mezinárodní 16-07954 J Od sdílení evidence ve skupino-

vé znalosti
Mgr. Marta 
Bílková, Ph.D. KLOG 01. 04. 16 31. 12. 18

GA ČR 17-13671S Publicistika a korespondence 
Karla Havlíčka

doc. Mgr. Robert 
Adam, Ph.D. ÚČJTK 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-01246S
Sbírka o ňen (Gnyan ’bum) 
staré tibetské rituální a literární 
tradice

doc. Daniel 
Berounský, Ph.D. ÚJCA 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-19400S

Balbínova Diva Montis Sancti 
(1665) a její převody do národ-
ních jazyků jako jeden z typů 
barokních překladů

PhDr. Alena 
Bočková, Ph.D. JC 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-12892S
Podíl rétoriky a poetiky na 
vývoji hudebních forem v období 
hudebního klasicismu

doc. PhDr. Roman 
Dykast, CSc. KEST 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-012055

Královská Horní Lužice. Panov-
nická reprezentace – mechanis-
my vlády – symbolická komuni-
kace (1319/29–1635)

PhDr. Mlada 
Holá, Ph.D. KPVHAS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-09663S Mýtus jako konstitutivní výjimka doc. Mgr. Radek 
Chlup, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-20152S
Problém demokracie v Platónově 
politické fi losofi i. Kontextuální 
přístup

Mgr. Jakub Jinek, 
Dr. phil. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA ČR 17-01850S Národní divadlo a normalizace prof. Vladimír 
Just, CSc. KDV 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-19686S Historická morfologie staroar-
ménského slovesa Dr. hab. Ronald Kim ÚSJ 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-11366S Filmové Prodanky: Zpráva o čes-
ké společnosti

doc. PhDr. Ivan 
Klimeš KFS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-09539S
Budování scény: česká a sloven-
ská kultura fanzinů od státního 
socialismu k post -socialismu

Mgr. Miroslav 
Michela, Ph.D. ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-10799S
Vznik a vývoj slunečního kultu 
a architektury ve 3. tisíciletí před 
Kristem v Egyptě

Dr. Massimiliano 
Nuzzolo ČegÚ 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-19746S
Podél rozmezí. Východoegejská 
oblast a západní Anatolie
v 2. tis. př. n. l.

doc. PhDr. Peter 
Pavúk, Ph.D. ÚKAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-11247S Stupňování adjektiv v latině doc. Mgr. Lucie 
Pultrová, Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-01308S

Pinkas jako pramen ke studiu 
správy a vnitřní politiky
židovských obcí Čech
v 17. a 18. století

doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. ÚBVA 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-13616S

Postsocialistický producent: 
Skupinová tvůrčí práce v české 
fi lmové a televizní výrobě po 
r. 1989

doc. Mgr. Petr 
Szczepanik, Ph.D. KFS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-18773S Jan Jessenius mezi historií, 
ideologií a politikou

doc. Mgr. Marie 
Šedivá 
Koldinská, Ph.D.

ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-06507S
Bohemikální hagiografi e o čes-
kých světcích od Tridentina do 
osvícenských reforem

Mgr. Marie 
Škarpová, Ph.D. ÚČLTK 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-10464S

Perinatální rizikové faktory, 
mateřské kompetence a psychic-
ký vývoj dítěte – prospektivní 
studie od prenatálního období 
do předškolního věku

Mgr. et Mgr. Lea 
Takács KPS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-05919S Mezi vnímáním a propozičním 
poznáním

prof. PhDr. Karel 
� ein, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-06860S
Neklidní zemřelí. Dekriminaliza-
ce, sekularizace a medikalizace 
dobrovolné smrti 17.–19.století

doc. Mgr. Daniela 
Tinková, Ph.D. ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 19



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA ČR 17-03207S

Komunity a zdroje v mladším 
pravěku pohoří Sabaloka, 
centrální Súdán: od analýzy 
k syntéze

Mgr. Lenka 
Varadzinová, Ph.D. ČegÚ 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-26471S

Československo a Jugoslávie 
v 70. a 80. letech 20. století. 
Politická, sociální a kulturní 
interakce a vzájemná refl exe 
období pozdního socialismu

PhDr. Ondřej 
Vojtěchovský, Ph.D. ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17-33849L Filtry, ultrafi ltry a souvislosti 
s forcingem

Mgr. Jonathan 
Verne, M.A., Ph.D. KLOG 01. 01. 17 31. 12. 19

Projekty Grantové agentury ČR. Na FF jsou realizovány tyto 3 skupiny projektů: standardní (základní výzkum), mezinárodní (bilaterální spolupráce v zá-
kladním výzkumu) a LA granty (podpora bilaterální spolupráce v základním výzkumu, princip Lead Agency)

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

TA ČR Omega TD030000439

Metodika hodnocení odsouze-
ného Vězeňskou službou ČR 
pro účely rozhodování soudu 
o podmíněném propuštění

doc. PhDr. Jiří 
Buriánek, CSc. KSOC 01. 01. 16 31. 12. 17

Projekt TA ČR je realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA UK 114815
Patronát jako základ společen-
ské struktury a hospodářských 
vztahů Staré a Střední říše?

Mgr. Martina 
Bardoňová ČEgÚ 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 2615 Česko -francouzské vztahy v ob-
lasti kinematografi e 1958–1969 PhDr. David Čeněk KFS 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 235115

Řízení československých ze-
mědělských družstev v období 
„normalizace“ jako „třetí cesta“ 
reformy hospodářství

Mgr. Jiří Fialka ÚHSD 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 277215

Římská stavební terakota 
v oblasti Pannonského limitu 
a v sousedních nadlimitních 
oblastech

Mgr. Tomáš Janek ÚKAR 01. 01. 15 31. 12. 17
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA UK 94215 Self -atribuce u populace s vyso-
kým rizikem vzniku schizofrenie Mgr. Eva Kozáková KPS 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 276015
Prameny k starší české hudební 
kultuře uložené ve Švédsku: 
heuristický výzkum

PhDr. Jiří Kroupa ÚHV 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 42915 Skutečně participovat. Samo-
správná architektura v Brazílii

Mgr. Lenka 
Kužvartová ÚDU 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 44715

Významy prostorového invari-
antu a narativního variování říší 
mrtvých v obrazech nábožen-
ských textů i ve folkloru v době 
„konce světa“

Mgr. Šárka Ledinská ÚČLK 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 203715 Pořadí osvojování gramatických 
slov a tvarů u dětí Mgr. Štěpán Matějka ÚČJTK 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 106515
Strakova akademie. Příklad 
šlechtické nadace (1776–1938, 
resp. 1896–1918)

PhDr. Tereza 
Pluskalová KPVHAS 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 2915 Moderní skotská gaelská 
literatura

Mgr. Petra Johana 
Poncarová ÚALK 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 42615 Subjekt jako setkání – subjekt 
v událostním světě Mgr. Petr Prášek ÚFAR 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 202515 Kalendářní jednotky ve znako-
vých jazycích

PhDr. Klára
Richterová ÚČJTK 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 270515 Východní kulty v Hornodunaj-
ských římských provinciích Mgr. Juraj Sarkisjan ÚKAR 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 89415 Senioři a problematika digitální 
propasti PhDr. Iva Zadražilová ÚISK 01. 01. 15 31. 12. 17

GA UK 815616
Dynamika historického osídlení 
stepního pásma v podhůří Kugi-
tangu (jižní Uzbekistán)

Bc. Anna 
Augustinová ÚKAR 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 22216
Texty k ochraně těla z vnitřních 
sarkofágů sajsko -perské doby 
z lokality Abúsír

Mgr. Dana 
Bělohoubková ČEgÚ 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 814216
Sídelní prostor mladoneolitické-
ho sídliště s rondelem v Praze 
Ruzyni

Mgr. Tereza Blažková ÚKAR 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 506816

„A vyrostou z nich zdraví lidé.“ 
(K sociálním dějinám zdravotní 
péče o děti v Československu 
1945–1953)

Mgr. Ondřej Cinkajzl ÚHSD 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 644316
Užití šablonové malby ve 
výzdobě interiérů a mobiliáře 
středověkých kostelů Rakouska

Mgr. Eva Csémyová ÚDU 01. 01. 16 31. 12. 17



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA UK 200216 Možnosti studia mezolitického 
osídlení Karlovarska Mgr. Jan Eigner ÚPA 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 502916 Staroanglický náboženský epos 
Andreas: překlad a komentář Mgr. Helena Filipová ÚAJD 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 641416
Mluvený žákovský korpus 
středně pokročilých mluvčích 
angličtiny

Mgr. Lucie Gillová ÚAJD 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 468216

Pečetní otisky z Raneferefova 
pyramidového komplexu jako 
pramen studia chrámové admi-
nistrativy

Mgr. David Jeřábek ČEgÚ 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 197116 Německo -česká lexikální databá-
ze: Slovesa online Mgr. Tomáš Koptík ÚGS 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 528216

Staroegyptské povídky z období 
Střední říše – překlad, analýza 
a zpřístupnění gramatické struk-
tury textů obecné lingvistice

Mgr. Diana Míčková ČEgÚ 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 484816
Otilie Dvořáková – dcera Antoní-
na Dvořáka, manželka Josefa 
Suka

Mgr. Eva Myslivcová ÚHV 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 813516 Manifesty italského romantismu Mgr. Ivana Piptová ÚRS 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 643316 Metalurgie západní Anatolie ve 
2. tisíciletí př. n. l. Mgr. Miloš Roháček ÚKAR 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 816516
Božstva a poklady: Divoká pří-
roda a krajina v tibetské kultuře 
a náboženství

PhDr. Anna 
Sehnalová ÚJCA 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 579916

Analytický výzkum vybraných 
afrických frankofonních románů, 
zaměřený na otázku identity – od 
počátků (1935) až do dnešní doby

Mgr. Vojtěch Šarše ÚRS 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 405316
Geoff reyho Chaucera Ptačí sněm 
a Prolog k Legendě o dobrých 
ženách: Komentovaný překlad

Mgr. Matouš Turek ÚČD 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 580516 Portugalsko -český a česko-
-portugalský idiomatický slovník Mgr. Anna Veverková ÚRS 01. 01. 16 31. 12. 17

GA UK 136416
Zápisník Tagebuch – Reisen 
Dr. Emila Holuba jako Holubova 
badatelská prvotina

Mgr. Hana 
Vrchotická KPVHAS 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 454216
Refl exe vztahu legality, morality 
a estetiky v Senekových tragé-
diích a jejich recepci

Mgr. Edita Wolf ÚŘLS 01. 01. 16 31. 12. 18

GA UK 138217 Vliv chronotypu a času testování 
na výsledky kognitivních testů

Bc. Katarína 
Baranyaiová KPS 01. 01. 17 31. 12. 18
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA UK 44317

Význam soucitu se sebou 
v udržování duševního zdraví 
a v etiologii úzkostných a depre-
sivních poruch

PhDr. Jan Benda KPS 01. 01. 17 31. 12. 17

GA UK 946317 Česká šlechta a město Cheb 
v 15. století Mgr. Jan Boukal ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 17

GA UK 186217
Kritická edice sbírky Loutna 
česká Adama Václava Michny 
z Otradovic (1653)

Mgr. Tereza Daňková KPVHAS 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 130517
Bohové a běsi: Církevněslo-
vanská homiletika a slovanské 
pohanství

Mgr. Jiří Dynda ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 272217 Rösleriana v archivu Pražské 
konzervatoře

MgA. Alena 
Hönigová ÚHV 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 940617
Sídelní struktura ostrovů Chios, 
Lesbos a přilehlých oblastí 
v pozdní době bronzové

Mgr. Kristina 
Jarošová ÚKAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 890217 Spojení gramatiky a kognice Bc. Michal Kořenář LING 01. 01. 17 31. 12. 17

GA UK 829217

Rakouské kroniky a jejich výpo-
vědní hodnota k vývoji v Českém 
království. Veršovaná kronika 
Otakara Štýrského, Weltchronik 
a Fürstenbuch Janse Enikela, 
Liber certarum historiarum Jana 
z Viktringu

Mgr. Anna Košátková ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 292217
Vodní projekty na Nilu
v 19. století a jejich role ve vzta-
zích Francie a Velké Británie

Bc. Jakub Mazanec ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 806217

Měnící se postoje vůči předmo-
derním japonským okrajovým 
společenským skupinám zachyce-
né v šógunátních zákonech a Ed-
ských městských vyhláškách

Mgr. Lucie 
Mornsteinová ÚDV 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 1182217

Titoismus – patriotismus – nacio-
nalismus. Proměny názorově-
-ideových preferencí uvnitř 
srbské společnosti v přístupu 
k národnostní otázce v období 
první poloviny osmdesátých let

PhDr. Boris Moskovič ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 926217
Zahraniční souvislosti renesance 
v díle Benedikta Rieda – původ 
vzorů a migrace kameníků

Mgr. Bc. Michaela 
Ramešová ÚDU 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 946217
Současné trendy v historické me-
todologii – stav dnešní debaty 
o roli vyprávění v historiografi i

Mgr. Josef Řídký ÚČLK 01. 01. 17 31. 12. 17



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA UK 948417

Diplomatické a obchodní smlou-
vy Velikého Novgorodu a Pskova 
s Hanzou a řádem německých 
rytířů v Livonsku od konce
12. do začátku 16. století

PhDr. Pavel Smrž ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 574217 Romové ve 30. a 40. letech
20. století na Slovensku Bc. Monika Stachová ÚHSD 01. 01. 17 31. 12. 17

GA UK 782317 Nová rada Smila Flašky – kritický 
návrat k prameni Mgr. Martin Šorm ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 520317 Rukopisný slovník litevštiny Fran-
tiška Ladislava Čelakovského Bc. Anna Tollarová ÚVES 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 208217
Zvířata ve středověké Praze: 
archeozoologický výzkum a ana-
lýza stabilních izotopů

Mgr. Bc. Olga 
Trojánková ÚPA 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 232217 Rekognice osob s využitím 
strojového učení Mgr. Hana Trojanová KPS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 832217
Baltské mytologémy spojené 
s oním světem z komparativního 
hlediska (baltoslovanský rámec)

Mgr. Naďa Vaverová ÚVES 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 490517
Non -respondenti a jejich vliv 
na reprezentativitu výzkumných 
šetření

Mgr. Ivana Vranková KSOC 01. 01. 17 31. 12. 18

GA UK 66217 Filosofi cké aspekty vědeckých 
modelů Mgr. Martin Zach ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19

Vědecké projekty vnitřního grantového fi nancování na UK pro studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. GA UK je fi nancován 
z prostředků specifi ckého vysokoškolského výzkumu, o poskytnutí účelové podpory rozhoduje MŠMT

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

MK ČR NAKI DG16P02B018 Abeceda českých reálií prof. PhDr. Hana 
Gladkova, CSc. KJBS 01. 03. 16 31. 12. 20

Ministerstvo 
kultury – Kulturní 
aktivity

MK 55971/2017 OM
Mapování kulturních kompetencí 
obyvatel ČR v oblasti movitého 
kulturního dědictví

PhDr. Ondřej 
Hubáček, Ph.D. ÚETN 01. 01. 17 31. 12. 17

Ministerstvo 
kultury – Podpora 
tradiční lidové 
kultury

24-13560/2016-LK/
ORNK

Studia Ethnologica Pragensia, 
ročník 8, 2017

PhDr. Petr 
Janeček, Ph.D. ÚETN 01. 01. 17 31. 12. 17

NAKI: Projekty realizované v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI II, poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR



 110 | 111Přílohy

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Podpora imple-
mentace Evropské 
charty regionálních 
či menšinových ja-
zyků na rok 2017

04778/2017-KRP
Rozšíření webové podpory pro 
učitele a uživatele psané romšti-
ny v České republice

PhDr. Mgr. Jan 
Červenka, Ph.D. KSES 01. 01. 17 31. 12. 17

Podpora imple-
mentace Evropské 
charty regionálních 
či menšinových ja-
zyků na rok 2017

04781/2017-KRP Rozšíření slovníku olašské 
romštiny Mgr. Markéta Hajská KSES 01. 01. 17 31. 12. 17

Podpora imple-
mentace Evropské 
charty regionálních 
či menšinových ja-
zyků na rok 2017

04789/2017-KRP

Němčina jako menšinový jazyk 
v ČR: Analýza potřeb, návrh 
řešení a studie proveditelnosti 
podpory německého dialektu 
v ČR

PhDr. Tomáš 
Svoboda, Ph.D. ÚTRL 01. 01. 17 31. 12. 17

Projekty realizované v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Dotační řízení vyhlašuje 
Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Evropská komise – 
Erasmus + [Strate-
gická partnerství]

2014-1-CZ01-
-KA203-002015

Digital Editing of Medieval 
Manuscripts

doc. Mgr. Lucie
Doležalová, 
M.A., Ph.D.

ÚŘLS 01. 09. 14 31. 08. 17

Evropská komise 
DG INTE

SCIC.C1 (2017) 4262827 
- EC 03 (2017-2018)

EMCI module/specialisation – 
2nd year of the Masters course 
of Conference Interpreting – 
Charles University – Institute of 
Translation Studies – 3rd and 
4th semester – academic year 
2017–2018

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 15. 06. 17 31. 07. 18

Erasmus+ je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Program podporuje nadnárodní partnerství a úsilí 
členských států o modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Finanční podporu poskytuje Evropská komise

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy

ÚV 389/2012 Informace – základ výzkumu děkanát FF UK děkanát FFUK 01. 01. 13 31. 12. 17



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(Fond F)

MSMT-27395/2017-6

Rozvoj Institutu pro studium 
strategických regionů (ISSR UK): 
vytvoření vzdělávacího modulu 
Areálová studia

prof. PhDr. Olga 
Lomová, CSc. ÚDV 01. 10. 17 31. 12. 17

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(Fond F)

MSMT-12040/2017-1
Podpora úspěšné pedagogické 
dráhy u studentů a absolventů 
učitelství FF UK

Mgr. Eva 
Lehečková, Ph.D. ÚČJTK 01. 06. 17 31. 12. 17

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy (Vel-
ké infrastruktury)

LM2015044 Český národní korpus Mgr. Michal 
Křen, Ph.D. ÚČNK 01. 01. 16 31. 12. 19

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(MOBILITY)

7AMB17AT043 Množinové otázky forcingu, 
deskriptivní teorie a topologie

Mgr. Jonathan 
Verner, PhD. KLOG 01. 01. 17 31. 12. 18

Projekty realizované za podpory MŠMT zaměřené na vědu, výzkum, inovace a vzdělávání.

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_108 Tvorba anglických kurzů k demo-

kratické teorii Mgr. J. Bíba, Ph.D. ÚPOL 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_41

Tvorba 3 nových na sebe 
navazujících předmětů „German 
Course Level 1-3“ vyučovaných 
v angličtině v rámci tříletého 
projektu na léta 2016–2018 do 
nabídky kurzů JC pro pregraduál-
ní studium

Mgr. H. Blahníková JC 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_44

Tvorba nových předmětů 
Czechoslovak Popular and Genre 
Cinema a Key Trends in the 
post-1989 Czech Cinema a hos-
tování zahraničního profesora

Mgr. J. 
Bláhová, Ph.D. KFS 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_68 Moderní hebrejština ve svém 

historickém kontextu
doc. PhDr. D. 
Boušek, Ph.D. ÚBVA 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_79

Hostující profesoři a inovace PP 
ANMT0002 Teorie tlumočení 
pro nMgr. studenty (tříletý 
projekt 2016–2018)

prof. PhDr. I. 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_72 Historická angličtina / Historical 

English
prof. PhDr. J. 
Čermák, CSc. ÚAJD 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_74

Jeff  Rider: Medieval Literature 
(podpora hostování zahr. před-
nášejícího)

doc. L. Doležalová, 
M.A., Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 16 31. 12. 18
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řešitele Datum od Datum do

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_65

Vytvoření předmětů: Moderní 
prezentační techniky a do-
vednosti & Quantifi ed Self 
(wearables, data and its impact 
on users)

Mgr. J. Fiala ÚISK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_61

Historie žen ve vědě (Databáze 
Albina) / Cultural Gender Histo-
ry: Czech lands and others

doc. L. 
Heczková, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_11 Střední Evropa ve 20. století prof. V. Horčička, 

PhDr. ÚSD 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_29 Úvod do lyriky Mgr. J. 

Hrdlička, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_28

Tvorba nového předmětu Intro-
duction to Text Corpora and 
� eir Applications

Mgr. L. Chlumská ÚČNK 01. 01. 16 31. 12. 17

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_67

Umělecká kritika jako odraz spo-
lečenského myšlení (semináře, 
workshopy, přednášky)

Mgr. P. Chris-
tov, Ph.D. KDV 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_48

Vytvoření předmětu Interdisci-
plinary Approaches to Language 
and Its Use I. a II.

Mgr. J. 
Chromý, Ph.D. ÚČJTK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_105

Internacionalizace předmětů 
oboru Etnologie s akcentem na 
antropologii Evropy a evropskou 
etnologii

PhDr. P. Janeček,
Ph.D. ÚETNO 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_52

ANGLOJAZYČNÁ INOVACE 
KURZU Analýza literárních 
textů: Americká literatura

PhDr. E. 
Kalivodová, Ph.D. ÚTRL 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_88

Vytvoření nového předmětu 
Exploring Art and Visual Culture 
a jeho následná inovace

Mgr. Š. Kadlecová JC 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_23 Inovace kurzů TEMA a jejich roz-

šíření pro širší okruh studentů
prof. PhDr. L. 
Klusáková, CSc. ÚSD 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_99 Mimoevropská umění a jejich 

refl exe v evropské kultuře
prof. PhDr. L. 
Konečný ÚDU 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_40

Tvorba nového předmětu 
v angličtině s názvem „History of 
Europe since 1945“

PhDr. J. Koura, Ph.D. ÚSD 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_39 Struktury jazyků světa Mgr. J. Křivan ÚOL 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_14

Inovace kurzu Old World 
and the New: Understanding 
Civilisation

doc. M. 
Křížová, Ph.D. ÚSD 01. 01. 16 31. 12. 18



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_38 Příroda, společnost a rizika – vý-

uka v globálních souvislostech Mgr. E. Kyselá KSOC 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_95

Výuka aktuální společenské 
dynamiky na katedře sociologie 
FF UK

Mgr. P. Lupač, Ph.D. KSOC 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_8 Úvod do práce s jazykovými 

korpusy
doc. PhDr. M. 
Malá, Ph.D. ÚAJD 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_97 Úvod do théravádového bud-

dhismu
Mgr. N. 
Melnikova, Ph.D. ÚJCA 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_66 Lingvistický systém starořečtiny 

a novořečtiny
doc. PhDr. D. 
Muchnová, CSc. ÚŘLS 01. 01. 16 31. 12. 17

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_21 Inovace předmětu Česko-

-francouzský historický seminář
doc. PhDr. M. 
Nejedlý, Dr. ÚČD 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_19 Zavedení anglickojazyčné výuky 

předmětu Jazykový management
doc PhDr. J. 
Nekvapil, CSc. ÚOL 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_13 Sociálně -právní ochrana dětí 

v Evropské unii
PhDr. H. 
Pazlarová, Ph.D. KSOCP 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_45 Inovace výuky kriminologie Mgr. Z. 

Podaná, Ph.D. KSOC 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_15

Křižovatky dějin Ruska středově-
ku a raného novověku (příprava 
a realizace nových cizojazyčných 
kurzů)

PhDr. M. 
Příhoda, Ph.D. ÚVES 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_62

Současné české divadlo a drama 
pro zahraniční studenty v ang-
ličtině

Mgr. M. 
Pšenička, Ph.D. KDV 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_007 Inovace a tvorba předmětů s te-

matikou vizuální antropologie
PhDr. B. 
Půtová, Ph.D. ÚETNO 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_102 Tvorba a výuka předmětu Intro-

duction to the Dutch Language
Mgr. L. 
Sedláčková, Ph.D. ÚGS 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_43

Hebrejská paleografi e raně novo-
věkých textů střední a východní 
Evropy

doc. PhDr. P. Sládek,
Ph.D. ÚBVA 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_55

Inovace středoevropských 
studií – tvorba lingvisticky ori-
entovaných obecných předmětů 
o střední Evropě

Mgr. M. 
Sloboda, Ph.D. KSES 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_10

Medieval Conceptual Confl icts 
and Contrasts (Konceptuální 
konfl ikty a kontrasty ve středo-
věku)

PhDr. J. Starý, Ph.D. ÚGS 01. 01. 16 31. 12. 18
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MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_91

Překladové technologie ve výuce: 
Posunutí výuky počítačem pod-
porovaného a strojového překla-
du v ÚTRL na vyšší úroveň, vč. 
internacionalizace studia

PhDr. T. 
Svoboda, Ph.D. ÚTRL 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_58 Inovace předmětu Jan Patočka ’s

Philosophy of Art
PhDr. M. 
Ševčík, Ph.D. ÚEST 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_47

Vytvoření nových předmětů 
v anglickém jazyce pro obor 
Studia nových médií

Mgr. V. Šisler, Ph.D. ÚISK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_77

Vytvoření předmětu Digital 
humanities as a key for research 
in digital era

Mgr. J. Šlerka ÚISK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_25

Tvorba nového předmětu � e 
Problem of Self and Alterity in 
Contemporary Philosophy

Mgr. O. Švec, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_53

Profi lace a inovace tří nových 
předmětů v AJ v oboru klasická 
archeologie

PhDr. P. Titz, Ph.D. ÚKAR 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_006 Řecká krize a migrace na 

Balkáně PhDr. K. Tsivos, Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 17 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_64

Transformace postkomunis-
tických států a společnosti ve 
střední, východní a jihovýchodní 
Evropě po rozpadu Sovětského 
svazu (bloku)

PhDr. S. 
Tumis, M.A., Ph.D. ÚVES 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_78

Inovace předmětu „Experi-
mentální literatura 20. století 
v anglickém jazyce“

Mgr. D. 
Vichnar, Ph.D. ÚALK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_101 Inovace kurzu Základy prozodie doc. PhDr. J. 

Volín, Ph.D. FÚ 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_94

Modernizace a internacionaliza-
ce výuky statistické analýzy na 
katedře psychologie

Mgr. M. Vranka KPS 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_22

Přehled dějin umění, "Ex-
change - 03.6 History of Art", 
"ADUV00094"

PhDr. J. Záruba 
- Pfeff ermann, 
MgA., Ph.D.

ÚDU 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_80

Příprava kurzu "Fieldwork at 
the Crossroads of Disciplines: 
Ethnography, Philology and Area 
studies" (FWC)

Mgr. V. 
Zikmundová, Ph.D. ÚJCA 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_73 Kurz Grammaticalization Mgr. M. Zíková ÚOL 01. 01. 17 31. 12. 18



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_26 Medieval Social Confl icts and 

Contrasts
PhDr. M. 
Žonca, Ph.D. ÚBVA 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO1_17 Dějiny mezinárodních vztahů 

1815–1918
prof. PhDr. J. 
Županič, Ph.D. ÚSD 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO2_12

Kapitoly z hospodářských 
a sociálních dějin z komunistické 
perspektivy

Mgr. L. Dušková ÚGS 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO2_23 Seminář "Heroes Across Medie-

val Cultures" Mgr. M. Jaluška ÚČLK 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO2_31

Příprava kurzu "Aphasia: an 
introduction from a linguistic 
perspective"

Mgr. M. Láznička ÚOL 01. 01. 16 31. 12. 17

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO2_14 Příprava jednosemestrové před-

nášky "Indian � eatre" Mgr. S. Levá Jandová ÚJCA 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO2_8

Inovace předmětu "Political 
Culture across the Borders" pro 
zahraniční studenty

Mgr. D. Prokschová KSOC 01. 01. 16 31. 12. 16

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO2_29 Divná místa: Inovace předmětu 

a provoz webové platformy M. Svitáková KFS 01. 01. 16 31. 12. 18

MŠMT – Institucio-
nální plán FF_16_TO2_33 Kapitoly ze starších českých dějin Mgr. O. Švehelka ÚČD 01. 01. 16 31. 12. 18

Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2017 vychází z Institucionálního programu vyhlášeného MŠMT na období 2016–2018. Projekty na FF 
jsou realizované v rámci Vnitřní soutěže UK ve vybraných tematických okruzích Institucionálního plánu

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Magistrát Hl. m. 
Prahy

DOT/62/04/004785/2017
Mezinárodní konference ICA-
ME-38

doc. PhDr. Markéta 
Malá, Ph.D. UAJD 24. 05. 17 28. 05. 17

Magistrát Hl. m. 
Prahy

DOT/64/02/005863/2017 Dětská univerzita FF UK MgA. Zuzana 
Pomykalová LVT 16. 10. 17 12. 12. 17

Projekt realizovaný za fi nanční podpory hl. m. Prahy – individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu

Projekt realizovaný za fi nanční podpory hl. m. Prahy, jakožto partnera při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže
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řešitele Datum od Datum do

Evropská komise 
SCIC

SCIC.C1(2016) 
4908338 – EC 07 – 

2016-17

ORCIT VII: Online (open) 
Resources for Conference Inter-
preter Training

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 10. 16 30. 09. 17

Evropská komise 
SCIC

SCIC.C1(2016) 
4908281 – EC 06 – 

2016-17

Quality Assurance: Europe-
an Masters in Conference 
Interpreting Consortium project 
2016–2017

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 10. 16 30. 09. 17

Evropská komise 
SCIC

SCIC.C1(2017) 
4321934 – EC 12 – 

2017-18

ORCIT VIII: Online (open) 
Resources for Conference Inter-
preter Training

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 10. 17 30. 09. 18

Evropský parla-
ment DG INTE EP 04/2017-2018

Quality Assurance: Europe-
an Masters in Conference 
Interpreting Consortium project 
2017–2018

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 10. 17 30. 09. 18

Evropská komise 
ECHO

ECHO/
SUB/2015/718665/

PREP17

Assisting Disabled in Case 
of Disaster–Implementation 
(EUNAD -IP)

PhDr. Štěpán 
Vymětal, Ph.D. KPS 01. 01. 16 31. 12. 17

Evropská komise – 
Erasmus + [Strate-
gická partnerství]

2016-1-FR01-
-KA203-023980

Facing Europe in Crisis: Shake-
speare’s world and present 
challenges (New Faces)

prof. PhDr. Martin 
Procházka, CSc. ÚALK 01. 09. 16 31. 08. 19

Evropská komise – 
Erasmus + [Strate-
gická partnerství]

2016-1-SK01-
-KA202-022602

Inovácia didaktiky rómskeho 
jazyka k inkluzívnemu vzdeláva-
niu žiakov zo znevýhodneného 
prostredia

PhDr. Jan 
Červenka, Ph.D. KSES 01. 09. 16 31. 08. 19

Evropská komise – 
Erasmus + [Budo-
vání kapacit]

574069-EPP-1-2016-1-
AT -EPPKA2-CBHE -JP

Fostering multi -lateral 
knowledge networks of transdis-
ciplinary studies to tackle global 
challenges

PhDr. Tomáš 
Petrů, Ph.D. ÚJCA 15. 10. 16 15. 10. 19

Evropská komise – 
Erasmus + [Strate-
gická partnerství]

2017-1-SK01-
-KA204-035420 Age Management Uptake PhDr. Mgr. Renata 

Kocianová, Ph.D. KANPR 01. 09. 17 29. 02. 20

International Vise-
grad Fund [Small 
Grant]

11610415
Community and Exclusion. Co-
llective Violence in East Central 
Europe (1848–1948)

doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. ÚBVA 01. 08. 16 31. 01. 17

HERA Joint Research 
Programme "Uses 
of the Past" (UP)

15.037
Sound Memories: � e Musical 
Past in Late -Medieval and Early-
-Modern Europe (SoundMe)

PhDr. Lenka 
Hlávková, Ph.D. ÚHV 01. 07. 16 30. 11. 19

Evropská komise – 
H2020 692919

Cultural Opposition: Understan-
ding the Cultural Heritage of 
Dissent in the Former Socialist 
Countries (COURAGE)

Mgr. Miroslav 
Michela, Ph.D. ÚČD 01. 02. 16 31. 12. 19



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Evropská komise – 
H2020 769827

Re -designing access to CH for 
a wider participation in preserva-
tion, (re)use and management 
of European culture

prof. PhDr. Luďa 
Klusáková, CSc. ÚSD 01. 11. 17 31. 10. 20

MK ČR – NAKI DG16P02M022

Analýza, popis a archivace 
souborných informací o vlast-
nostech předmětů kulturního dě-
dictví a využití těchto informací 
v restaurátorské, konzervátorské 
a badatelské praxi

doc. PhDr. Petr 
Zemánek, CSc. ÚSJ 01. 03. 16 31. 12. 20

MK ČR – NAKI DG16P02H005
Laterna Magika. Historie a sou-
časnost, dokumentace, uchování 
a zpřístupnění

PhDr. Kateřina 
Svatoňová, Ph.D. KFS 01. 04. 16 31. 12. 19

GA ČR 16-19561S Příčiny vidové nepárovosti 
v češtině

Mgr. Jan 
Chromý, Ph.D. ÚČJTK 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-04420S

Kombinované využití fonetických 
a korpusově založených postupů 
při odstraňování rušivých jevů 
v řečové syntéze

doc. Mgr. Radek 
Skarnitzl, Ph.D. FÚ 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 16-19975S
Věkově nezávislé změny akustic-
kých charakteristik řeči dospělých 
mluvčích

doc. Jan Volín, Ph.D. FÚ 01. 01. 16 31. 12. 18

GA ČR 17-20238S
Civilizovaná žena: ideál i para-
dox prvorepublikové vizuální 
kultury

doc. PhDr. Libuše 
Heczková, Ph.D. ÚČLAK 01. 01. 17 31. 12. 19

Magistrát Hl. 
města Prahy

DOT/62/05/005044/2017 Hybernská ožívá PhDr. Pavel 
Sitek, Ph.D. SD 01. 01. 17 31. 12. 17

UK − PRIMUS PRIMUS/HUM/3 Laboratoř studií pokročilého 
multimediálního vzdělávání Mgr. Vít Šisler, Ph.D. ÚISK 01. 01. 17 31. 12. 19

Česko -bavorská 
výzkumná kon-
zorcia 2017–2020 
(BTHA)

BTHA -FV-3

Grenze/n in nationalen und 
transnationalen Erinnerungskul-
turen zwischen Tschechien und 
Bayern

prof. Dr. Manfred 
Weinberg ÚGS 01. 07. 17 31. 12. 20

EP DG INTE: Projekty realizované díky podpoře Evropského parlamentu – DG INTE (Generální ředitelství pro tlumočení a konference)
EK SCIC: Projekty realizované díky podpoře Evropské komise – SCIC (Generální ředitelství pro tlumočení)
EK ECHO: Projekty Generálního ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO)
EK Erasmus+: Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Program podporuje nadnárodní partnerství a úsilí člen-
ských států o modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
EK H2020: Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014–2020 určuje rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. 
Třemi základními prioritami jsou: vynikající věda, vedoucí postavení průmyslu a společenské výzvy
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

GA ČR: Projekty Grantové agentury ČR. Na FF jsou realizovány tyto 3 skupiny projektů: standardní (základní výzkum), mezinárodní (bilaterální spolupráce 
v základním výzkumu) a LA granty (podpora bilaterální spolupráce v základním výzkumu, princip Lead Agency)
HERA: Společný výzkumný program HERA (Humanities in the European Research Area) vychází z iniciativy členských zemí s podporou Evropské komise. Zastře-
šující téma třetího běhu (2016–2019) má název Využití minulosti (� e Uses of the Past – UP)
IVF: Projekty byly podpořeny Mezinárodním visegrádským fondem v rámci programů Small Grants a Standard Grants. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké fi nanč-
ní příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země
MK ČR – NAKI: Projekty realizované v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI II, poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
UK - Primus: Primus je novou soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání 
nových vědeckých skupin a laboratoří
Česko -bavorská výzkumná konzorcia: Tento program podporuje spolupráci v oblasti výzkumu mezi Bavorskem a Českou republikou v rámci tematických výzkum-
ných konsorcií, na nichž se na obou stranách podílí nejméně dvě partnerské instituce

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Chiang Ching -kuo 
Foundation China XP004−U−14

Continuation of the Chiang 
Ching -kuo Foundation Inter-
national Sinological Center at 
Charles University in Prague

prof. PhDr. Olga 
Lomová, CSc. ÚDV 01. 01. 15 31. 12. 17

� e Academy of 
Korean Studies – 
Core University 
Program for 
Korean Studies

AKS−2015−OLU−2250008 Highlights of Korean Tradition in 
the Multidisciplinary Perspective

doc. PhDr. Miriam 
Löwensteinová, Ph.D. ÚDV 01. 09. 15 31. 08. 20

� e Academy of 
Korean Studies – 
Korean Studies 
Related Program

AKS-2016-C15 28th AKSE Conference doc. PhDr. Miriam 
Löwensteinová, Ph.D. ÚDV 20. 04. 17 23. 04. 17

� e Academy of 
Korean Studies – 
Conference

AKS-2017-C06 (17C06)
Scholar, Monk and Literate: Kim 
Sisŭp and Frontiers of Korean 
Culture

doc. PhDr. Miriam 
Löwensteinová, Ph.D. ÚDV 01. 05. 17 30. 04. 17

King Sejong Insti-
tute Foundation

smlouva ze dne 
16. 12. 2016 King Sejong Institute Praha Mgr. Blanka 

Ferklová, Ph.D. ÚDV 01. 01. 17 31. 12. 17

� e Japan Founda-
tion Program for 
"Sakura Network"

28JE823 Support for Resource Center Mgr. Martin 
Tirala, Ph.D. ÚDV 01. 04. 16 31. 03. 17

Velvyslanectví 
USA – Small Grant 
Program

SEZ800-16-GR-018 American Poetry on the Radio Mgr. Martin 
Pšenička, Ph.D. KDV 01. 04. 16 31. 03. 17

Velvyslanectví 
USA – Small Grant 
Program

SEZ800-17-GR-083 Contemporary Native American 
visual art: Malynn Foster

PhDr. Barbora 
Půtová, Ph.D. 
et Ph.D.

ÚETN 01. 10. 17 24. 10. 17



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Státní fond kinema-
tografi e – Konfe-
rence a výzkumné 
projekty v oblasti 
fi lmové vědy

1377/2016 Současný český dokumentární 
fi lm

Mgr. Magda 
Španihelová KFS 01. 10. 16 31. 12. 19

Embassy of Ireland
Memorandum of 

Understanding ze den 
15. 3. 2017

Centre for Irish Studies at 
the Faculty of Arts, Charles 
University

prof. Mgr. Ondřej 
Pilný, Ph.D. ÚALK 01. 01. 17 31. 12. 18

Department of 
Arts, Regional, 
Rural and Gaeltacht 
Aff airs

smlouva ze dne 
17. 10. 2016 Irish language courses prof. Mgr. Ondřej 

Pilný, Ph.D. ÚALK 01. 01. 17 30. 09. 19

Fond Ústeckého 
kraje 17/SML3160/SoPD/SPRP Mýtus Ulrich Creutz: Vizuální 

kultura v Kadani (1473−1517)
doc. PhDr. Michaela 
Ottová, Ph.D. ÚDU 01. 01. 17 15. 01. 18

L’Agence universi-
taire de la Franco-
phonie (AUF)

2017/0122
La rhétorique de la vie aff ective: 
susciter, comprendre et nommer 
les émotions

doc. PhDr. Eva 
Voldřichová 
Beránková, Ph.D.

ÚRS 09. 03. 17 31. 12. 17

L’Agence universi-
taire de la Franco-
phonie (AUF)

2017/0215

Promouvoir la langue francaise 
et son enseignement en milieu 
universitaire par le renforcement 
de la relation formation/emploi

PhDr. Olga 
Nádvorníková, Ph.D. ÚRS 27. 03. 17 31. 12. 17

AKTION (Dům za-
hraniční spolupráce)

DZS/02134/2017 
(78p22)

Jazyky starého Orientu: rozumět 
a vysvětlit

Mgr. Pavel 
Čech, Ph.D. ÚSJ 01. 03. 17 30. 11. 17

Česko -německý 
fond budoucnosti 5-14-4899 Sammelband OTOKAR FISCHER 

(1883–1938) V ROZHRANÍCH
Mgr. Štěpán 
Zbytovský, Ph.D. ÚGS 01. 01. 15 31. 12. 18

Česko -německý 
fond budoucnosti 5-16-7187 Echos – Germanobohemistika 

2017
Mgr. Štěpán 
Zbytovský, Ph.D. ÚGS 01. 01. 17 31. 12. 17

Česko -německý 
fond budoucnosti 4-17-7797 � iddag: Říšský biskup a inte-

lektuál
doc. PhDr. Václav 
Drška, Ph.D. ÚSD 01. 07. 17 31. 10. 17

Agentura DILIA – 
Divadelní grant 
DILIA

smlouva ze dne 
23. 1. 2017 Sněz tu žábu Mgr. Natálie Preslová KDV 01. 05. 17 26. 05. 17

Nadační fond na 
podporu vědy 
NEURON – Neuron 
Impuls

28/2016
Na hoře Oxyartově: detekce 
pevností a refugií z doby Ale-
xandra Velikého ve Střední Asii

PhDr. Ladislav 
Stančo, Ph.D. ÚKAR 10. 01. 17 31. 12. 18

Rothschild Foun-
dation (Hanadiv) 
Europe

084/14
Prague Jewish Studies for the 
21st Century: Interdisciplinary, 
Innovative, International

doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. ÚBVA 01. 09. 14 31. 12. 17

AKTION: program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce
Velvyslanectví USA – Small Grant Program: podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a pro-
hlubují porozumění mezi ČR a USA
Česko -německý fond budocnosti: podpora kultury, vědeckých projektů, publikací, konferencí… atd.
Divadelní grant DILIA: podpora inscenačních projektů
Neuron Impuls: podpora výzkumných projektů zakladního vědeckého výzkumu
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Specifi cký vysoko-
školský výzkum/
MŠMT

260418 / 2017 Krize racionality a moderní 
myšlení

doc. Mgr. Jakub 
Čapek, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 17

Specifi cký vysoko-
školský výzkum/
MŠMT

260424 / 2017 Literatura a performativita doc. PhDr. Jan 
Wiendl, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 17 31. 12. 17

Specifi cký vysoko-
školský výzkum/
MŠMT

260419 / 2017 Středověk v interdisciplinárních 
souvislostech

prof. PhDr. Jan 
Čermák, CSc. ÚAJD 01. 01. 17 31. 12. 17

Specifi cký vysoko-
školský výzkum/
MŠMT

260420 / 2017 Jazyk a nástroje pro jeho 
zkoumání

doc. Dr. phil. Markus 
Giger ÚVES 01. 01. 17 31. 12. 17

Specifi cký vysoko-
školský výzkum/
MŠMT

260423 / 2017

Životní dráhy, životní styly 
a kvalita života z pohledu indivi-
duální adaptace a vztahu aktérů 
a institucí

PhDr. Jiří 
Vinopal, Ph.D. KSOC 01. 01. 17 31. 12. 17

Specifi cký vysoko-
školský výzkum/
MŠMT

260422 / 2017 Historie – klíč k pochopení 
globalizovaného světa

doc. Mgr. Marie 
Šedivá 
Koldinská, Ph.D.

ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 17

Specifi cký vysoko-
školský výzkum/
MŠMT

260421 / 2017
Místa střetávání: Strategické 
regiony mezi Evropou, Severní 
Afrikou a Asií

doc. Marek 
Jakoubek, Ph.D. 
et Ph.D.

ÚETN 01. 01. 17 31. 12. 17

Jedná se o projekty podpořené z účelové podpory MŠMT na specifi cký vysokoškolský výzkum podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

PROGRES Q06

Rozvoj psychologických věd na 
Univerzitě Karlově v intervenční 
a preventivně -léčebné teorii 
a praxi

prof. PhDr. Michal 
Miovský, Ph.D. 1. LF 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES QO7 Centrum pro studium středo-
věku

prof. PhDr. Jan 
Čermák, CSc. ÚAJD 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES QO8 Český národní korpus doc. Mgr. Václav 
Cvrček, Ph.D. ČNK 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES QO9 Historie – klíč k pochopení 
globalizovaného světa

prof. PhDr. Martin 
Kovář, Ph.D. ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES Q10 Jazyk v proměnách času, místa, 
kultury

doc. PhDr. Petr 
Čermák, Ph.D. ÚRS 01. 01. 17 31. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

PROGRES Q11
Komplexita a resilience. Staroe-
gyptská civilizace v multidiscipli-
nární a multikulturní perspektivě

prof. Mgr. Miroslav 
Bárta, Dr. ČegÚ 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES Q12 Literatura a performativita doc. PhDr. Jan 
Wiendl, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES Q13
Místa střetávání: strategické 
regiony mezi Evropou, Severní 
Afrikou a Asií

doc. Daniel 
Berounský, Ph.D. ÚJCA 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES Q14 Krize racionality a moderní 
myšlení

prof. Karel 
� ein, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES Q15

Životní dráhy, životní styly 
a kvalita života z pohledu indivi-
duální adaptace a vztahu aktérů 
a institucí

prof. PhDr. Marek 
Blatný, DrSc. KPS 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES Q17 Příprava učitele a učitelská pro-
fese v kontextu vědy a výzkumu

prof. PaedDr. Radka 
Wildová, CSc. PedF 01. 01. 17 31. 12. 20

PROGRES Q19 Společensko -vědní aspekty zkou-
mání lidského pohybu II

prof. PhDr. Marek 
Waic, CSc. KPS 01. 01. 17 31. 12. 20

UK – UNCE UNCE 204007/2012 Centrum pro výzkum kolektivní 
paměti

doc. PhDr. Jiří 
Nekvapil, CSc. UOL 01. 01. 12 31. 12. 17

UK – UNCE UNCE 204002/2012
Univerzitní centrum pro studium 
antické a středověké myšlenkové 
tradice

doc. MUDr. Štěpán 
Špinka, Ph.D. UFR 01. 01. 12 31. 12. 17

Programy PROGRES jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy na Univerzitě Karlově. Jsou realizovány od roku 2017 a navazují na Programy 
rozvoje vědních oblastí PRVOUK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2016–2020 a jsou fi nancovány z prostředků, které 
stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Uvedený přehled zahrnuje i programy, 
kde není koordinující fakultou FF

Univerzitní výzkumná centra (UNCE) jsou účelovou podporou mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin 
základního výzkumu na UK. Financována jsou také z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Uvedený přehled zahrnuje 
i centra, kde není koordinující fakultou FF

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

OP VVV CZ.02. 2. 67/0.0/0.0/16_
016/0002394

Rekonstrukce velkých posluchá-
ren FF UK v Praze

doc. Mirjam
Friedová, Ph.D. děkanát 01. 08. 17 31. 12. 22

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0/16_
015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK 
a jeho relevance pro potřeby 
trhu práce

PhDr. Radka 
Římanová, Ph.D. ÚISK 01. 06. 17 31. 12. 22

OP VVV CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/16_
013/0001758 Jazyková variabilita v CNC Mgr. Michal 

Křen, Ph.D. ÚČNK 01. 07. 17 30. 06. 20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště int. 
řešitele Datum od Datum do

Program přeshra-
niční spolupráce 
Česká republika – 
Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 
2014–2020

78
Archeocentrum Čechy − Bavor-
sko – chránit a sdílet společný 
kulturní prostor

doc. PhDr. Miroslav 
Popelka, CSc. ÚPA 01. 01. 17 31. 12. 19

OP PPR CZ.07. 4. 68/0.0/0.0/16_
037/0000299

Zvýšení kvality vzdělávání a za-
čleňování žáků s OMJ spojené 
s jeho radikální inovací

prof. PhDr. Karel 
Šebesta, CSc. ÚČJTK 01. 11. 17 31. 07. 19

OP PPR CZ.07. 4. 68/0.0/0.0/16_
037/0000302 Učitel v diverzifi kované třídě PhDr. Martin 

Strouhal, Ph.D. KPED 01. 09. 17 31. 07. 19



Program Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aktion 1 1  – 3 2 2 1 3 1 4 29 12  – 168 153 160 109 287 51 163

ASO Brno –  –  – – – – – – – – –  –  – – – – – – – –

L’Agence universitaire 
de la Francophonie 

(AUF)
2  –  – – – – – – – – 162  –  – – – – – – – –

Českoněmecký fond 
budoucnosti

3 3 6 5 5 2 1 – 1 – 95 394 375 280 448 159 50 – 10 –

Evropská komise 12 11 8 6 9 7 7 7 5 9 4817 4477 4076 2556 1208 1274 1816 1370 1713 2627

Evropské strukturální 
fondy

6 0 6 8 12 17 16 13 7 7 34611 0 5624 4 670 3900 6006 2967 8111 10391 1807

Evropský parlament 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 196 3517 42 1087 7076 1200 607 561 222 373

Finanční mechanismy 
EHP/Norska

– 2 1 – – – – – 3 – – 2385 97 – – – – – 576 –

Finská republika – –  – – – – – – – – – –  – – – – – – – 662

Fond rozvoje 
vysokých škol/IP VS 

FF UK
60 60 72 60 11 17 20 10 12 8 3170 3170 3000 3000 2178 2959 5541 1470 1302 1949

Gerda Henkel 
Stiftung

– –  – – – – – – 1 – – –  – – – – – 59 –

Grantová agentura 
Akademie věd ČR

– –  – – – 1 6 8 12 8 –  – – – 308 1952 2790 2859 1566

Grantová agentu-
ra ČR

52 51 50 64 61 56 56 59 62 49 46008 42414 46514 48000 41711 39612 34558 32051 25461 22335

Grantová agentura 
Univerzity Karlovy

58 84 86 99 78 74 65 70 83 93 8160 11465 12234 13195 12618 12303 11944 14084 12863 12274

HERA Joint Research 
Programme „Uses of 

the Past“ (UP)
1 1 – – – – – – – – 1318 1095 – – – – – – – –

Technologická 
agentura ČR

1 1 – – – – – – – – 838 838 – – – – – – – –

Specifi cký vysokoškol-
ský výzkum

7 6 6 93 6 6 6 7 – – 15224 15312 16050 17340 18000 14800 13680 18450 – –

Mezinárodní 
visegrádský fond

1 3 2 1 2 2 1 1 3 3 – 711 166 165 418 400 200 230 1097 1160

MK ČR 5 3 5 8 7 6 5 1 4 6 6669 5576 6155 12483 11427 10619 2966 110 656 1181

MŠMT ČR 5 7 12 8 9 14 27 22 26 22 22797 29621 52951 25935 25141 21550 8976 20776 25825 7872

MŠMT výzkumné 
záměry/PRVOUK

12 11 11 11 11 11 5 5 5 5 101963 102256 92878 93837 93157 89664 107987 117500 125740 108835

Univerzita Karlova 
UNCE

2 2 2 2 2 2 – – – – 4009 4009 4789 3821 3821 3731 – – – –

Příloha č. 24

Projekty řešené na FF UK v letech 2008−2017
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Program Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Univerzita Karlova 
Primus

1 540 – – – – – – – – –

Smluvní výzkum – – 2 3 – – – – – – – 333 2500 – – – – – –

MZV ČR – –  – – 2 3 3 3 1 1 – –  – – 320 – 683 292 60 117

Nadace Český 
literární fond

– –  – – – – – – – – – –  – – – – – – – –

Nadace Dilia 1 1 1 – 1 – 1 – 1 1 17 15 13 – 5 – 10 – 5 7

Nadace Sophia – –  – – – – – – – – – –  – – – – – – –

� e Rothschild 
Foundation Europe

1 1 2 3 2 1 – – 1 – 570 570 570 975 81 1258 – – 158 –

Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

– –  – – – – – – – 1 – –  – – – – – – – 50

Velvyslanectví Kanady – –  – – – – 1 – 1 – – –  – – – – 67 – 38 –

Velvyslanectví USA 2 1  – 2 2 – – – – – 42 72  – 217 90 – – – – –

Velvyslanectví Irska 1 1 – – – – – – – – 535 535 – – – – – – – –

Vláda Irska – 
Department of Arts, 
Heritage, Regional, 
Rural and Gaeltacht 

Aff airs

1 1 1 – – – – – – – 278 147 133 – – – – – – –

Nippon Foundation  –  –  – – – 1 – – – –  – –  – – – 180 – – – –

Úřad vlády ČR 3 2 2 1 – – 3 1 – – 623 270 296 219 – – 689 245 – –

Childwatch int.  –  –  – – – – – 1 – – – –  – – – – – 203 – –

Fond Partnerství 
Programu švýcarsko–

české spolupráce
 – 2 2 – – 1 1 – – – – 617 343 – – – 167 335 – –

Fond Ústeckého
kraje

1 – – – – – – – – – 60 – – – – – – – – –

MHMP 3 1 1 2 1 1 1 – – – 250 60 25 140 350 200 200 500 – –

� e Academy of 
Korean Studies

3 1 1 1 1 1 1 – – – 3989 2757 2322 1325 2516 1200 850 – – –

King Sejong Institute 1 1 1 – – – – – – – 833 973 973 – – – – – – –

ERSTE Stiftung – 1 1 – – – 1 – – – – 305 92 – – – 71 – – –

Vzdělávací Nadace 
Jana Husa

– –  – – 1 1 1 – – – – –  – – 64 72 40 – – –

Fond obětem 
holocaustu

– – 1 – 2 1 – – – – – – 30 – 40 25 – – – –

Israel Institute – 1 – – – – – – – – – 112 – – – – – – – –

Státní fond kinema-
tografi e

1 1 – – – – – – – – 0 224 – – – – – – – –



Program Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Hudební nadace 
OSA

 – –  – – – 1 – – – –  – –  – – – 7 – – – –

Nadace Židovské 
obce

 – –  – – – 1 – – – –  – –  – – – 10 – – – –

Nadace český 
hudební fond

 – –  – – – 1 – – – –  – –  – – – 10 – – – –

LLP Grundtvig  –  –  – 1 1 1 – – – –  –  –  – – – 425 – – – –

Korea Foundation  – –  – 1 1 1 – – – –  – –  – 500 100 412 – – – –

Japan Foundation 1 1 1 – – – – – – – – 167 123 – – – – – – –

Mezinárodní sinolo-
gické centrum

1 1 1 – – – – – – – 1731 1731 1341 – – – – – – –

Adalbert Stifter 
Verein

– 1 1 – – – – – – – – 984 492 – – – – – – –

IAFPA – – 1 – – – – – – – – – 45 – – – – – – –

Leverhulme – –  – – 1 1 – – – – – –  – – – 223 – – – –

Fritz � yssen Stiftung – –  – – 1 – – – – – – –  – – 270 – – – – –

Onassis Foundation – –  – – 1 – – – – – –  – – 135 – – – – –

Nadační fond na 
podporu vědy 

Neuron
1 – – – – – – – – – 142

Nadace Sirius – –  – 1 – – – – – – – –  – 200 – – – – – –

SIU Norway – –  – 1 – – – – – – – –  – 22 – – – – – –

Česko–bavorská vy-
sokoškolská agentura 

(BTHA)
1 – – – – – – – – 258 – – – – – – – – –

CELKEM 252 265 287 385 231 232 230 212 230 218 259934 236791 252082 232635 225227 208567 196130 219365 209086 162978

Komentář k tabulce: Nulový objem projektů realizovaných v roce 2016 z Evropských strukturálních fondů je důsledek přechodu starého plánovacího období 
Evropské unie (2007−2013) na nové období (2014−2020). Zatímco v roce 2015 dobíhala na FF UK realizace projektů fi nancovaných v rámci operačních 
programů předchozího plánovacího období, implementace nových operačních programů byla napříč ČR oproti plánu zpožděna. V roce 2016 tedy na FF UK 
nebyl realizovaný žádný projekt ze strukturálních fondů, činnost byla zaměřena na přípravu projektových žádostí do výzev nových operačních programů.
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