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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2018 přinesl Filozofické fakultě Univerzity Karlo‑
vy poměrně významné změny. Předně se po několika 
letech přípravných prací začal na fakultě uskutečňovat 
rozsáhlý infrastrukturní projekt KREAS. Ten je a bude 
pro následující roky vlajkovou lodí mezi projekty fakul‑
ty. Jeho realizace rozšířila možnosti bádání, zároveň si 
však vyžádala řadu změn ve fungování fakultních pro‑
cesů, postupů a vztahů. Dále fakultu v roce 2018 výrazně 
ovlivnilo pevnější vtažení studentů do fakultního života, 
ať aktivitami fakultních spolků (a to nejen v prostoru 
Kampusu Hybernská), nebo například rozšířením vě‑
deckých stipendií pro studenty pregraduálního studia. 
V závěru roku 2018 pak fakulta čelila bouřlivé kauze, jež 
se týkala plagiátorství a která otevřela další kolo diskusí 
o etice vědecké práce. Pro všechny tři zmíněné roviny 
platí, že i když jednání a rozhodnutí nebyla snadná, fa‑
kultu jako celek posílila.

Nešlo přitom jen o aktuální rozhodnutí a jejich bez‑
prostřední účinky. Filozofická fakulta UK měla na čem 
stavět – na respektu k oborům a jejich potřebám, na 
úctě k pedagogické práci, na partnerském přístupu ke 
studentům, velkém rozmachu mezinárodní spolupráce, 
oživení spolupráce s ostatními filozofickými fakultami 
v České republice i sílícím vlivu fakulty ve veřejném pro‑
storu. Bez této vykonané práce, bez dobré součinnosti 
s kolegyněmi a kolegy na jiných fakultách, ve vedení 
univerzity i na dalších vědeckých a univerzitních pra‑
covištích mohly mít změny, o nichž jsem se zmínil výše, 
jiné, méně příznivé vyznění.

Proto bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, 
kteří se zasloužili o vše dobré, co fakulta v roce 2018 
vykonala – pedagogům, kteří neúnavně pracovali na 
kultivaci studentů i všestranném rozvoji svých oborů, 
studentům, kteří se kromě plnění svých studijních po‑
vinností zasadili o své obory (konferencemi, spolkovou 
činností, kulturními aktivitami) a v neposlední řadě 
i administrativním pracovníkům na fakultě, jež více 
nebo méně trpělivě sledovali vývoj pedagogické a vě‑
decké činnosti a všem změnám a potřebám se snažili 
poskytovat podporu. Domnívám se, že jen společnými 
silami dokážeme prolomit nedůvěru, která vůči huma‑
nitnímu a sociálněvědnímu vzdělání u části veřejnosti 
panuje. A že namísto zahleděnosti do vlastní excelence 
a „svých“ badatelských otázek a postupů stojí za to „jít 
s kůží na trh“ – vysvětlovat smysl našich oborů, věnovat 
se studentům, klást jim i sobě kritické otázky a pozorně 
vnímat a hodnotit výzvy dnešního světa.

 Michal Pullmann, děkan
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1. Pregraduální studium

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) nabízí 
v bakalářském a navazujícím magisterském studiu bez‑
konkurenční počet a šíři oborů v oblastech historických, 
jazykovědných, filologických, sociálních a uměnověd‑
ných. Zakládá si na hloubce a náročnosti studia, indivi‑
duálním přístupu ke studentům a na svém výběrovém 
charakteru.

2. Druhy studia a celkové počty 
studentů

K 31. 12. 2018 studovalo na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy 3303 studentů v 73 oborech bakalářského studia 
(2713 v jednooborovém studiu a 590 ve dvouoborovém 
studiu), 1908 studentů v 86 oborech navazujícího magi‑
sterského studia (1693 v jednooborovém studiu a 215 ve 
dvouoborovém studiu), 14 studentů v 11 oborech pětileté‑
ho magisterského studia (10 v jednooborovém studiu a 4 
ve dvouoborovém studiu) a 27 studentů mezifakultních. 
Fakulta také nabízela další vzdělávání v podobě rigoróz‑
ního řízení, kurzů celoživotního vzdělávání a Univerzity 
třetího věku (U3V).

3. Akreditace

3.1 Akreditační oddělení

Akreditační oddělení FF UK je pracovištěm, které zajiš‑
ťuje organizační a administrativní pomoc při přípravě 
akreditačních žádostí bakalářských, navazujících magi‑
sterských a doktorských studijních programů společně 
s přípravou návrhů pro akreditace oborů habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem. Akreditační 
oddělení dále zajišťuje kontrolu personálního zabezpe‑
čení studijních programů a studijních plánů v souladu 
s akreditacemi uskutečňovanými v rámci institucio‑
nální akreditace. Vykonává kontrolu dodržování výuky 
dle platných akreditací a dodržování právních předpisů 
(ve spolupráci s Právním oddělením FF UK) při usku‑
tečňování akreditačních činností. Zakládá a spravuje 
databázi akreditačních podkladů a schválených akre‑
ditací. Akreditační oddělení v záležitostech své činnosti 
spolupracovalo se základními součástmi a odděleními 
děkanátu FF UK, s Odborem kvality vzdělávací činnos‑
ti a akreditací rektorátu UK, s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy a s dalšími orgány v otázkách 
týkajících se přípravy akreditací.

I . STUD IUM
 
garanti kapitoly: 
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., proděkanka pro studium; 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy
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3.2 Organizační změny

V souladu s vedením fakulty bylo ustanoveno samostat‑
né pracoviště akreditačního oddělení (dříve akreditační 
referát), které bylo odděleno od správy studijního oddě‑
lení. Akreditační oddělení FF UK se tak stalo nezávislým 
oddělením děkanátu zřízeným ke dni 1. října 2018 dle 
Opatření děkana č. 11/2018. Akreditační oddělení je nově 
podřízeno z hlediska obsahového a koncepčního prodě‑
kanovi pro studium. Sídlem akreditačního oddělení je 
Rytířská 441/4, Praha 1.

3.3 Akreditace

V roce 2018 Univerzita Karlova získala od Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) institu‑
cionální akreditaci oblastí vzdělávání, kterou upravuje 
novela zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 
Sb.) a nařízení vlády o standardech pro akreditace ve 
vysokém školství (č. 274/2016 Sb.). S ohledem na po‑
žadavky, které byly stanoveny ve vztahu k institucio‑
nální akreditaci, FF UK pokračovala v interní přípravě 
a projednávání plánovaných akreditací bakalářských, 
navazujících magisterských a doktorských studijních 
programů společně s akreditacemi oborů habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem. V roce 2018 
FF UK připravila celkem 96 akreditačních žádostí, tj. 33 
bakalářských, 39 navazujících magisterských, 22 doktor‑
ských a 2 návrhy habilitačního a profesorského řízení. 
Radě pro vnitřní hodnocení (RVH) bylo postoupeno ke 
schválení celkem 55 žádostí, tj. 18 bakalářských, 19 na‑
vazujících magisterských a 18 doktorských. Ostatních 
41 akreditačních návrhů prošlo interním schvalováním 
na jednáních studijní komise, komise pro vědu, akade‑
mického senátu a vědecké rady.

3.4 Personální zajištění

V roce 2018 se na akreditační činnosti podíleli tři pracov‑
níci v zaměstnaneckém poměru (s celkovým úvazkem 
2,85) a tři brigádníci z řad studentů doktorského studia 
na FF UK. V průběhu roku byli noví pracovníci oddělení 
proškoleni v administrativní, technické a odborné čin‑
nosti pracoviště. V rámci školení se pracovníci zúčastnili 
odborných seminářů Odboru kvality vzdělávací činnosti 
a akreditací rektorátu UK a Spisové služby děkanátu 
FF UK. V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pra‑
covníci oddělení účastnili interních školení a konzultací 
s vedoucími oddělení děkanátu FF UK.

4. Přijímací řízení

Struktura přijímacího řízení do bakalářských a navazu‑
jících magisterských oborů odráží skutečnost, že fakulta 
nabízí studium jednooborové i dvouoborové, přičemž 
ve dvouoborovém studiu umožňuje volnou kombino‑
vatelnost 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 2018/2019 podali cel‑
kem 7906 přihlášek (z toho 366 pro dodatečné přijímací 
zkoušky na vybrané bakalářské a navazující magister‑
ské obory, které proběhly v září). Na bakalářské obory 
bylo podáno celkem 5953 přihlášek (o 667 méně než pro 
akademický rok 2017/2018), na navazující magisterské 
obory celkem 1953 přihlášek (o 126 méně než v před‑
cházejícím roce). Přijato bylo 2566 uchazečů – 1665 do 
bakalářských a 901 do navazujících magisterských oborů 
(viz přílohy č. 11 a 12).

Bylo podáno 67 odvolání proti rozhodnutí děkana 
o nepřijetí (u bakalářských oborů 64, u navazujících 
magisterských 5). Dvěma odvoláním bylo vyhověno 
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(jednomu u bakalářských a  jednomu u navazujících 
magisterských oborů), ostatní odvolání byla postoupe‑
na k rozhodnutí rektora UK; rektor jednomu odvolání 
vyhověl a jedno rozhodnutí vrátil fakultě k zopakování 
části přijímací zkoušky (uchazečka v mezidobí vzala 
zpět svou přihlášku); do bakalářského studia tedy bylo 
ve výsledku přijato 1666 studentů.

5. Absolventi bakalářského 
a magisterského studia

V roce 2018 absolvovalo studium na FF UK 536 studentů 
bakalářských studijních oborů (501 studentů prezenč‑
ního studia a 35 studentů kombinovaného studia), 426 
studentů navazujících magisterských studijních oborů 
(414 studentů prezenčního studia a 12 studentů kombi‑
novaného studia) a 4 studenti magisterských studijních 
oborů (všichni 4 studenti prezenčního studia) (viz pří‑
lohy č. 13–15).

6. Studentská hodnocení výuky

Na závěr letního semestru 2017/2018 a zimního semestru 
2018/2019 proběhlo na fakultě elektronické studentské 
hodnocení výuky (viz  https://www.ff.cuni.cz/studi‑
um/bakalarske ‑a‑magisterske ‑studium/studentske‑

‑hodnoceni ‑vyuky/) v unikátní aplikaci, jejíž sdílení 
s dalšími fakultami UK úspěšně prosazujeme.

V letním semestru 2017/2018 fakulta v rámci hodno‑
cení od studentů získala 12 535 vyplněných dotazníků 
včetně 5713 slovních komentářů; v zimním semestru 
2018/2019 to bylo 14 141 vyplněných dotazníků včetně 
6326 slovních komentářů. Výsledky studentského hod‑
nocení včetně reakcí pedagogů byly zveřejněny na webu 
fakulty.

7. Stipendia

Fakulta se dlouhodobě snaží o smysluplné využití sti‑
pendijního fondu. Podle Stipendijního řádu UK a Pra‑
videl pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě UK 
byla v prosinci 2018 přiznána a vyplacena stipendia za 
vynikající studijní výsledky za předchozí akademický 
rok v celkové částce 3 000 000 Kč celkem 300 studen‑
tům (jednotlivým studentům byla vyplacena částka 
10 000 Kč).

Stipendia dle čl. 9 a čl. 10 Stipendijního řádu UK byla 
děkanem fakulty udělována na základě podkladů sti‑
pendijní komise.

8. Poplatky

Povinnost hradit poplatek za „delší“ studium v roce 2018 
(vč. splatnosti v roce 2018) vznikla 1556 studentům FF UK.

Pro akademický rok 2018/2019 výši poplatků stanovil 
Statut Univerzity Karlovy v Příloze č. 2.

8.1 Poplatek za „delší studium“

Pro studijní programy filologie, anglistika – amerikanis‑
tika, čeština v komunikaci neslyšících, překladatelství 
a tlumočnictví a učitelství pro střední školy činí tento 
poplatek 19 000 Kč za započatých 6 měsíců studia, pro 
ostatní studijní programy 16 000 Kč za započatých 6 mě‑
síců studia.

8.2 Poplatek „za studijní program v cizím jazyce“

Pro bakalářské, magisterské a doktorské prezenční stu‑
dijní programy činí tento poplatek 110 000 Kč za kaž‑
dý započatý rok studia, pro doktorské kombinované 
studijní programy poplatek činí 20 000 Kč za každý 
započatý rok.
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9. Uznání zahraničního studia

V roce 2018 podalo žádost o uznání zahraničního vysoko‑
školského vzdělání v bakalářském nebo magisterském 
programu 139 žadatelů, ke kladnému vyřízení bylo fa‑
kultou doporučeno 91 žádostí. O uznání v postgraduál‑
ním programu žádalo 5 žadatelů, ke kladnému vyřízení 
byly fakultou doporučeny 4 žádosti.

10. Uchazeči a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami

Uchazeči o  studium podali pro akademický rok 
2018/2019   100 žádostí o modifikaci přijímací zkoušky 
z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb; 83 žádostem 
bylo vyhověno.

V roce 2018 bylo na fakultě evidováno 180 studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami v bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních oborech. Největ‑
šími skupinami byli studenti s chronickým somatickým 
onemocněním a psychickými potížemi (80), studenti se 
specifickými poruchami učení (54) a se sluchovým po‑
stižením (19). Fakulta pokračovala ve snahách o zvýšení 
podpory studentů se speciálními vzdělávacími potře‑
bami a informovanosti mezi ostatními studenty a vy‑
učujícími. Fakulta podporuje studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami modifikacemi, které se týkají 
jak přijímacích zkoušek, tak samotného studia, tj. or‑
ganizace výuky, úpravy studijních materiálů a způsobů 
plnění požadavků atestací. Na fakultě funguje i Psycho‑
logické poradenské centrum, které v roce 2018 poskytlo 
cca 400 hodin poradenských a terapeutických konzultací.

V roce 2018 byl koordinátorem péče o studenty se spe‑
ciálními vzdělávacími potřebami PhDr. David Čáp, Ph.D. 
Péči o studenty se sluchovým znevýhodněním koordi‑
novala Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

11. Další vzdělávání

11.1 Rigorózní řízení

V roce 2018 získalo titul PhDr. celkem 27 absolventů, 
z toho 10 absolventům byl tento titul udělen na základě 
uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigo‑
rózní zkoušky a disertační práce jako práce rigoróz‑
ní. K 31. 12. 2018 bylo přihlášeno k rigoróznímu řízení 
a pokračuje v přípravě 71 zájemců; z toho 9 se přihlásilo 
v roce 2018, a to v oborech Dějiny umění (1 uchazeč), 
Psychologie (4 uchazeči), Sociální práce (3 uchazeči), 
Východoevropská studia (1 uchazeč).

11.2 Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo 
v roce 2018 dvě akreditace následujícím vzdělávacím 
programům: Škola jako místo setkávání – konference, kte‑
rý připravila katedra psychologie, a Vybrané problémy 
současné filosofie a religionistiky pro učitele středních škol, 
který připravil Ústav filosofie a religionistiky. Aktuální 
přehled všech platných akreditovaných programů je 
uveřejněn na webových stránkách Centra dalšího vzdě‑
lávání (dále CDV).

V akademickém roce 2017/2018 se konalo celkem 14 
přípravných kurzů pro zájemce o studium na FF UK. 
Kurzy připravily: katedra psychologie (Přípravný kurz – 
Psychologie, 197 posluchačů), katedra andragogiky 
a personálního řízení (Přípravný kurz – Andragogika, 
71 posluchačů), katedra divadelní vědy (Přípravný kurz – 
Divadlo do kapsy, 18 posluchačů), Ústav translatologie 
(Přípravný kurz – Mezikulturní komunikace A a B, 49 
posluchačů), Ústav germánských studií (Přípravný kurz 
na přijímací zkoušky z německého jazyka, 12 poslucha‑
čů), Ústav informačních studií a knihovnictví (Přípravný 
kurz – Buď IN, Studuj insK, 31 posluchačů), katedra so‑
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ciální práce (Přípravný kurz – Sociální práce, 10 poslu‑
chačů), katedra sociologie (Přípravný kurz – Sociologie, 
23 posluchačů), katedra filmových studií (Přípravný 
kurz – Co je to film, 37 posluchačů), Ústav českého jazyka 
(Přípravný kurz – Uvedení do jazykovědné a literárně‑
vědné bohemistiky, 48 posluchačů), zahraniční oddělení 
(Přípravný kurz – Česká studia, 65 posluchačů), Ústav 
filosofie a religionistiky (Přípravný kurz – Workshop, 
27 posluchačů) a Ústav hudební vědy (Přípravný kurz – 
Seznámení s hudební vědou, 18 posluchačů). Celkem se 
těchto kurzů zúčastnilo 606 posluchačů.

V letním semestru akademického roku 2016/2017 
a v zimním semestru 2017/2018 se na fakultě konalo 56 
vzdělávacích programů, do nichž se zapsalo 1559 poslu‑
chačů (podrobný přehled vzdělávacích programů CŽV 
viz příloha č. 16). Současně proběhla akce na zakázku 
s názvem Kurz dějin umění pro Národní památkový ústav, 
kterou pořádal Ústav pro dějiny umění (45 posluchačů).

11.3 Univerzita třetího věku (U3V)

V akademickém roce 2017/2018 se ke studiu řádně za‑
psalo 2116 posluchačů (fyzických osob). Celkový počet 
návštěvníků programů byl 4446 (většina si zapisuje více 
programů). Z tohoto počtu je 563 mužů a 3883 žen. Do 
výuky v rámci U3V se zapojilo 27 kateder a ústavů, které 
připravily 67 vzdělávacích programů.

Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné 
práce nebo úspěšným složením písemného testu 255 
posluchačů. Na slavnostním shromáždění ve velké aule 
Karolina jim byla dne 7. června 2018 předána osvědčení 
o absolvování U3V z příslušného vzdělávacího programu.

V akademickém roce 2018/2019 se ke studiu řádně 
zapsalo 2062 posluchačů (fyzických osob). Celkový počet 
návštěvníků programů je 4601, z tohoto počtu je 621 mužů 
a 3980 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 22 kateder 
a ústavů, které připravily 60 vzdělávacích programů.

Studium v rámci U3V tvoří jednosemestrální kurzy 
(9 přednášek v časovém rozsahu 18 vyučovacích hodin), 
vícesemestrální vzdělávací programy a specializované 
semináře, tematicky zaměřené podle oborů akreditova‑
ných v rámci studijních programů (1 program = cca 50 
až 290 posluchačů). Specializované nadstavbové semi‑
náře/workshopy pro absolventy základních programů 
jsou určeny pro max. 26 osob. Také jazykové kurzy jsou 
určeny pro menší skupiny – max. 20 posluchačů. Pod‑
mínkou pro získání osvědčení o absolvování programu 
je předložení desetistránkové závěrečné písemné práce 
nebo úspěšné vypracování písemného testu. Věkové 
složení posluchačů U3V se pohybuje od 55 do 90 let.

Vzdělávací programy se realizují v oborech archiv‑
nictví a pomocné vědy historické, český jazyk, cizí jazy‑
ky, dějiny umění, divadelní věda, egyptologie, etnologie, 
historie, hudební věda, informační studia a knihovnic‑
tví, klasická archeologie, pravěká a raně středověká 
archeologie, překladatelství, pedagogika, psychologie 
a sociologie.

Semináře se realizují z oboru psychologie – Psychopa-
ti mezi námi, Zajímavosti v psychologii pro pokročilé, Jsem 
senior a co má být, Charakteristiky známých osobností, Psy-
chologie pomáhá poznávat lidi a Trénování kognitivních 
procesů (také paměti). Katedra archivnictví a pomocných 
věd historických připravila seminář Praktická cvičení 
z paleografie a historické chronologie pro genealogy a regio- 
nální historiky pro začátečníky i pro pokročilé a Ústav 
jazyků a komunikace neslyšících pokračuje v kurzech 
českého znakového jazyka pro začátečníky a také pro 
pokročilé.

Zvláštní kapitolu představují kurzy garantované Ja‑
zykovým centrem FF UK – jedná se o konverzační kurzy 
angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, latiny a nově 
otevřený konverzační kurz španělštiny.

Pro podrobný přehled vzdělávacích programů U3V 
vč. obsazenosti viz příloha č. 17.
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1. Doktorské studium

Do doktorských studijních oborů se pro akademický 
rok 2018/2019 hlásilo 216 uchazečů a přijato jich bylo 
147, z nich se ke studiu zapsalo celkem 142 studentů – 111 
v prezenční a 31 v kombinované formě studia. V přijíma‑
cím řízení do doktorského studia nebylo podáno žádné 
odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí. K 31. pro‑
sinci 2018 studovalo na FF UK celkem 1218 doktorandů. 
V roce 2018 se uskutečnilo 112 obhajob disertačních prací, 
z toho 110 proběhlo úspěšně a 2 neúspěšně. Studentům 
prezenčního studia bylo vypláceno stipendium ve výši 
10 500 Kč měsíčně, po vykonání státní doktorské zkouš‑
ky bylo doktorandům stipendium navýšeno o 2000 Kč 
měsíčně.

V roce 2018 proběhlo roční hodnocení doktorského 
studia za akademický rok 2017/2018 plně v elektronic‑
ké podobě, individuální studijní plány nově zapsaných 
studentů byly rovněž sestavovány elektronicky ve Stu‑
dijním informačním systému.

Pokračovalo nové akreditování programů doktorské‑
ho studia v rámci institucionální akreditace.

V roce 2018 bylo provedeno první hodnocení inte‑
grovaného programu sociální práce, který je společným 
programem FHS a FF UK. Zkušenosti byly využity při 
tvorbě nových společných programů politologie s FSV 
a pedagogiky s PedF akreditovaných v roce 2018.

Úspěšně se také rozvíjela mezinárodní spolupráce 
při vedení disertačních prací „pod dvojím vedením“ (co-
tutelle). Byly uzavřeny jedna nová smlouva a jeden doda‑
tek. V roce 2018 byly rozjednány (dosud neuzavřeny) 2 
nové smlouvy. Rozvíjely se také mezinárodní společné 
programy.

Pokračoval studijní program TEMA+ European So-
cieties: Heritage and Development s povinnou mobilitou 
na partnerských univerzitách ELTE (Budapest), EHESS 
(Paříž), Catania (Sicílie), Laval (Québéc). Byla uzavřena 
mezinárodní smlouva o společném programu Double de‑
gree Germanoslavistika se Sapienza Università di Roma, 
na němž se podílí Ústav germánských studií FF UK a dal‑
ší ústavy, které vyučují slovanské jazyky včetně bohe‑
mistiky. Koordinátorkou programu je doc. Libuše Hecz‑
ková z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

Byl udělen grant projektu Společného evropského 
doktorátu (European Joint Doctorate – EJD) v rámci 
Inovativních školicích sítí (Innovative Training Ne‑
tworks – ITN), Akce Marie Curie Skłodowské (Marie 
Curie Sklodowska Action – MSCA) v programu H2020: 
Migrace v novověku a nedávné době – historické a kulturní 
výzvy (MOVES). Konsorcium realizující projekt MOVES 
se skládá z  pěti významných evropských univerzit. 
Koordinátorem je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 
z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK; k dal‑
ším členům konsorcia patří University of Kent, Freie 
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Universität Berlin, Universidade do Porto a Université 
Paul Valéry, Montpellier 3.

Rozvíjela se také nová spolupráce CEFRES (Fran‑
couzský ústav pro výzkum ve společenských vědách). 
CEFRES poskytuje odbornou praxi/stáž studentům 
magisterského nebo doktorského studijního programu. 
Stáže mohou trvat od 1 do 3 měsíců.

2. Vědecká rada FF UK

V roce 2018 byla nová vědecká rada jmenována s účin‑
ností k 1. 3. 2018. Počet řádných členů činil 42; počet 
čestných členů zůstal na čísle 3. Jednotlivé skupiny věd‑
ních oborů byly k 31. 12. 2018 zastoupeny následovně: 
filologické vědy (F) 15 členů, společenské vědy (S) 15 
členů, historické vědy (H) 12 členů.

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

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 9 jednání Vědecké 
rady FF UK. Bylo zahájeno 12 habilitačních řízení a 4 ří‑
zení ke jmenování profesorem. Vědecká rada projednala 
celkem 11 habilitačních a 4 profesorská řízení. Jedno 
habilitační řízení a jedno jmenovací řízení byla Vědec‑
kou radou FF UK zastavena. Rektor univerzity jmenoval 
v roce 2018 celkem 10 docentů. V témže roce jmenoval 
prezident republiky tři profesory.

Habilitační a profesorská řízení se řídí platnými zá‑
konnými předpisy 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 jmenoval děkan 
v roce 2018 jednoho emeritního člena akademické obce 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

4. Věda a výzkum na FF UK

4.1 Významné konference a další vědecké 
počiny

V roce 2018 proběhlo velké množství konferencí, počet 
vystoupení na nich přesáhl číslo 700 (podle záznamů 
v OBD). Několik konferencí bylo pořádáno za podpory 
projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu 
Evropy v propojeném světě (reg. č. : CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/ 
16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (viz také kapitola IV. PROJEKTOVÉ 
ŘÍZENÍ A GRANTOVÁ ČINNOST).

Následuje stručný přehled nejvýznamnějších výzku‑
mů a vědecky nejdůležitějších událostí podle jednotli‑
vých základních součástí.

Český egyptologický ústav
ČEgÚ organizoval archeologický výzkum na české ar‑
cheologické koncesi v Abúsíru (Egypt) – v jarním období 
šlo o epigrafické práce a archeologické sondáže v ob‑
lasti velkých šachtových hrobek z 1. pol. 1. tis. př. n. l., 
v podzimním období byla objevena a zkoumána hrob‑
ka významného hodnostáře Kairese z doby 5. dynastie 
(25. stol. př. n. l.). Ústav také uspořádal Mezinárodní 
konferenci mladých vědeckých pracovníků Current Re‑
search in Egyptology, (Praha, 25.–28. 6.), za účasti více 
než 80 zahraničních účastníků; tyto konference jsou 
periodicky pořádány ve významných centrech (přede‑
vším univerzitních) postupně v různých státech západní 
a nyní i střední Evropy.

Jazykové centrum
Dne 15. 1. 2018 proběhl workshop pro pedagogy jazyko‑
vých center z celé ČR Aktuální trendy ve výuce a testování 
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cizích jazyků v akademickém prostředí; sdílení zkušenosti 
z kurzů, zprávy z konferencí, představení projektů.

Katedra andragogiky a personálního řízení
Aktivní účast na mezinárodní konferenci Numeracy as 
a Part of Adult (Basic) Education, Hamburk; pořadate‑
lé: Universität Hamburg, Helmut Schmidt Universität, 
UNESCO Institute for Lifelong Learning a Deutsche For‑
schunggemeinschaft ve dnech 15.–16. 11. 2018.

Katedra filmových studií
Sedmý ročník konference Screen Industries in East-

-Central Europe (SIECE) se konal v Praze 22.–23. květ‑
na 2018 a zaměřil se na aktuální trendy z oblasti online 
distribuce audiovizuálního obsahu. Konferenci pořádala 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci 
s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou společností 
pro filmová studia a Národním filmovým archivem za 
podpory KREASu.

Katedra logiky
Katedra logiky pořádala Winter School in Abstract Analysis, 
section Set Theory and Topology, ve dnech 27. 1. – 3. 2. 2018 
v Hejnicích, jedná se o každoroční mezinárodní kon‑
ferenci spolupořádanou katedrou logiky (Jonathan 
Verner). Dále katedra pořádala ve dnech 1. 5.–4. 5. 2018 
sympozium PhDs in Logic – pravidelnou mezinárodní 
konferenci organizovanou doktorandy. V roce 2018 byla 
organizována doktorandy katedry logiky (Adam Přeno‑
sil, Tomáš Lávička).

Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky organizovala 10. května 2018 Mezi‑
národní (polsko ‑česko ‑portugalské) kolokvium k při‑
pravované monografii Multiculturalism. From Crisis to 
Renewal? Dále katedra 22. listopadu 2018 pořádala kon‑
ferenci Stav a perspektivy sociologie výchovy. Tato kon‑

ference proběhla ve spolupráci s ÚPSS PedF UP a PedF 
UK. Místem konání obou konferencí byla katedra pe‑
dagogiky FF UK.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
U příležitosti 100. výročí úmrtí Ivana Cankara se konalo 
mezinárodní sympozium Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. 
Ivan Cankar a jeho současníci, ve dnech 22.–23. 11. 2018, 
společně s  Národní knihovnou ČR. KJBS dále spo‑
luorganizoval Slovenski dnevi knjige, které se konalo 
18. 4.–22. 4. 2018 a dále 33. mezinárodní literární festival 
Vilenca ve dnech 3. 9. 2018 – 8. 9. 2018.

Katedra sociální práce
KSP spoluorganizovala mezinárodní workshop Profe-
sionalizace sociální práce na CMTF UP v Olomouci jako 
součást projektu PROSO TAČR dne 19. 10. 2018, jehož se 
zúčastnily oborové evropské špičky (prof. Otto, prof. Pay‑ 
ne, prof. Lenz aj.); dále odborný seminář Vzděláváním 
k zotavení ve dnech 10.–11. 12. 2018 na katedře sociál‑
ní práce v Jinonicích s podporou KREAS ve spolupráci 
s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví. Jednalo se 
o seminář se zahraničními lektory, se zaměřením na 
vzdělávání jako podporu deinstitucionalizace psychia‑ 
trické péče v ČR. Přednášejícími byla ředitelka CNWL 
(Central North West London) Recovery & Wellbeing Col- 
lege Syena Skinner, zástupkyně ředitelky Mary ‑Anne 
Cable a vedoucí pobočky Recovery College v Sussexu.

Katedra sociologie
Katedra sociologie pořádala konferenci Češi a politika 
aneb vše, co jste kdy chtěli vědět o volbách (1. 3. 2018, Praha, 
FF UK), kde studenti katedry sociologie FF UK prezento‑
vali své empirické výzkumy a datové analýzy.

Dále se uskutečnilo Třetí kolokvium CNSNA k analýze 
sociálních sítí v českém prostředí (24. 1. 2018, Praha, 
FF UK). Kolokvium pořádala katedra sociologie FF UK ve 
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spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a Meziná‑
rodním institutem politologických studií FSS MU. Jed‑
nalo se o další z řady setkání českých (nejen) sociálních 
vědců a vědkyň, kteří se zabývají analýzou sociálních 
sítí (SNA) a jejími aplikacemi v řadě oborů.

Workshop Informal Distribution of Audiovisual Content: 
Data and Methods se odehrál 25.–26. října 2018 v prosto‑
rách Kampusu Hybernská 4 a svedl dohromady experty 
na pirátství z USA, Austrálie, Polska a Rakouska. Akce se 
účastnil mj. jeden z nejvýznamnějších světových teore‑
tiků neformální ekonomiky médií Ramon Lobato (RMIT 
University), který prezentoval příspěvek s názvem Cy-
berlocker Industry: International Developments and Con-
texts, dále zástupci největšího českého VOD distributora 
Bontonfilm, renomovaný český IT právník Radim Polčák 
nebo expert na autorské právo Rudolf Leška ad.

Katedra středoevropských studií
KSES zorganizovala dne 15. 11. 2018 na FFUK (Dr. Marian 
Sloboda) workshop The Changing Shape of Media Dia-
logical Networks, během celého roku se uskutečňovaly 
workshopy Romistické utopie 2018.

Ústav anglofonních literatur a kultur
Obrovským úspěchem bylo udělení grantu projektu Spo‑
lečného evropského doktorátu (European Joint Doctora‑
te – EJD) v rámci Inovativních školicích sítí (Innovative 
Training Networks – ITN), Akce Marie Curie Skłodowské 
(Marie Curie Skłodowska Action – MSCA) v programu 
H2020: „Migrace v novověku a nedávné době – histo‑
rické a kulturní výzvy (MOVES)“ (právní akt podepsán 
17. 8. 2018). Konsorcium realizující project MOVES se 
skládá z pěti významných evropských univerzit. Koordi‑
nátorem je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. z Ústavu 
anglofonních literatur a kultur FF UK; k dalším členům 
konsorcia patří University of Kent, Freie Universität 
Berlin, Universidade do Porto a Université Paul Valéry, 

Montpellier 3. Viz také kapitola IV. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
A GRANTOVÁ ČINNOST.

Dále ústav pořádal mezinárodní konferenci Samuel 
Beckett and Technology, ve dnech 13.–15. 9. 2018, která byla 
podpořena grantem irského Ministerstva zahraničních 
věcí a obchodu a projektem KREAS. Konference se zú‑
častnilo 30 přednášejících ze zemí EU, USA, Japonska 
a Trinidadu.

Ústav bohemistických studií
ÚBS realizoval ve dnech 14.–17. 8. 2018 IX. ročník Sympozia 
o češtině jako cizím jazyku: Sto let vývoje českého jazyka 
a literatury v samostatném státě; zařazeno do oficiálních 
akcí UK v rámci oslav 100. výročí založení republiky.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
ÚČJTK spoluorganizoval dvě významné mezinárodní 
linguistické aktivity – International Linguistics Olympi-
ad ve dnech 26.–30. 7. 2018 (Dr. Eva Lehečková) a Sum-
mer School of Linguistics ve dnech 17.–24. 8. 2018 (Dr. Jan 
Chromý) a několik významných domácích událostí jako 
např. Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika 
okolo roku 1848 (doc. Robert Adam).

Ústav české literatury a komparatistiky
ÚČLK spoluorganizoval mezinárodní konferenci Staats- 
mann, Intelektueller, Visionär: Tomáš Garrigue Masaryk 
revisited. Bohemistisches Kolloquium am Institut für Sla-
vistik der Universität Leipzig ve dnech 2.–3. 11. 2018 v Lip‑
sku společně s Universität Leipzig (doc. Libuše Hecz‑
ková) a tradiční mezinárodní setkání Praha – Warszawa 
v září 2018, tentokrát v rámci společného projektu 4EU 
univerzit Sorbonne, Univerzity Karlovy, Universytetu 
Warszawa a Universität Heidelberg (doc. Jan Wiendl). 
Dále ústav uspořádal mezinárodní konferenci „Don’t 
Let Us Die, or Our Succesors…“ Patron Saints on Their Path 
from the Middle Ages to Modern Times 7.– 9. 6. 2018 v Praze 
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(Dr. Marie Škarpová) společně s KTF UK a se Strahov‑
ským klášterem.

Ústav Českého národního korpusu
ÚČNK pořádal SlaviCorp 2018 Conference (Praha 
24.–26. 9. 2018). Na konferenci bylo 75 účastníků, z toho 
48 zahraničních. Další mezinárodní akcí byl Panel on 
corpus -based study of language variation v  Praze dne 
24. 9. 2018 se 102 účastníky, z toho 43 zahraničními.

Ústav českých dějin
ÚČD organizoval konferenci Dějiny ve veřejném prosto-
ru (8.–9. 11. 2019) ve spolupráci s PedF FF UK, FF UJEP, 
ÚSTR a podílel se na organizaci panelu největší čes‑
ké historické konference Na prahu nové doby ve dnech 
26.–29. 10. 2018, hlavním organizátorem byl Ústav státu 
a práva AV ČR.

Ústav Dálného východu
Ve dnech 9.–10. 2. 2018 proběhla Mezinárodní konfe‑
rence o díle korejského spisovatele 15. století za účasti 
odborníků z celého světa: Scholar, Monk and Literate: 
Kim Sisŭp and Frontiers of Korean Culture. Při Ústavu Dál‑
ného východu působí Prague Center for Korean Studies, 
financované z prestižního grantu Academy of Korean 
Studies, a také Mezinárodní sinologické centrum Chiang 
Ching -kuovy nadace, jehož partnerskými centry jsou ob‑
dobná centra při Harvardově univerzitě a na univerzitě 
v Tübingen.

Ústav filosofie a religionistiky
ÚFAR pořádal dvě konference Phenomenology and Perso-
nal Identity ve dnech 28.–30. 11. 2018 a Aristotleʼs theory 
of νοῦς ve dnech 15.–16. 6. 2018, organizoval Philosophy of 
Religion in a Pluralistic World (28.–30. 8. 2018, podporova‑
ný v rámci KREAS) a další menší workshopy věnované 
G. W. F. Hegelovi.

Ústav germánských studií
Prof. Manfred Weinberg a Dr. Štěpán Zbytovský zorga‑
nizovali ve spolupráci s univerzitou v Tübingen mezi‑
národní konferenci Prag im Feuilleton – Feuilleton in Prag 
ve dnech 20.–22. 9. 2018. Účastníci z osmi zemí Evropy 
a USA ve svých příspěvcích mapovali etablování fejetonu 
jako specificky moderní literární a publicistické formy 
v kontextu české a německé pražské moderny. V březnu 
2018 proběhlo v pražském Karolinu šesté středoevropské 
kolokvium nederlandistů DoHa. Akci uspořádalo oddě‑
lení nederlandistiky FF UK s přispěním Nizozemské ja‑
zykové unie, Univerzity Karlovy, společnosti Comenius, 
nizozemského velvyslanectví a vlámského zastoupení 
v Praze. Zúčastnilo se třicet pět hostujících přednášejí‑
cích z kateder nederlandistiky na polských, maďarských, 
slovenských, rumunských, bulharských, francouzských, 
německých a českých univerzitách. V květnu spolupo‑
řádal ústav konferenci Witchcraft and Magic in Ancient 
Scandinavia (Mnichov 25. 5. až 26. 5. 2018) a workshop 
Kääntäjäseminaari kielen ja kirjallisuuden opetuksen hui-
pennuksena, Oulu 8. 8. 2018.

Ústav dějin umění
K výstavě Bohumila Kubišty Hypnotizér moderního malíř-
ství. Bohumil Kubišta a neklid raných evropských avantgard 
uspořádala Marie Rakušanová konferenci Beyond Center 
and Periphery. New approaches to Bohumil Kubišta and Cen-
tral European Art around 1910 (10.–12. 12. 2018) a Kubista 
the Cubist (5.–8. 3. 2018).

Ústav hudební vědy
Ústav hudební vědy pořádal ve spolupráci s NYU Prague 
konferenci Music and Sound Between Tradition and Inno-
vation. Konference se konala ve dnech 14.–15. 12. 2018 
v rámci Evropského projektu HERA.
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Ústav jazyků a komunikace neslyšících
ÚJKN pořádal Dny kulturní lingvistiky: Schémata, stereo-
typy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa (22.–23. 5. 2018) 
a dne 1. 12. 2018 odbornou konferenci k 20. výročí zalo‑
žení oboru Čeština v komunikaci neslyšících a 5. výročí 
založení Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na 
FF UK.

Ústav pro klasickou archeologii
ÚKAR pořádal či spolupořádal řadu prestižních meziná‑
rodních konferencí, z nichž nejvýznamnější byly tyto: 
Jednota a různorodost keltského světa, 42. mezinárodní 
konference Francouzské společnosti pro studium doby 
železné / 42e colloque international de l’ Association 
française pour l’ étude de l’ âge du fer (AFEAF) ve dnech 
10.–13. května 2018 v Praze; Seen from Oxyartes’ Rock: Cen-
tral Asia under and after Alexander; 3. mezinárodní odbor‑
né setkání v rámci Hellenistic Central Asia Research Net‑ 
work (HCARN) ve dnech 14.–16. listopadu 2018 v Praze.

Ústav románských studií
Doc. Eva Voldřichová Beránková se podílela na orga‑
nizaci mezinárodního kongresu CEACS: Transnational 
challenges to Canadian culture, society and environment 
(20.–22. 9. 2018 v Praze).

Další akcí byla Mezinárodní konference Multiple mo-
dernities in America pořádaná Iberoamerickým centrem 
Metropolitní univerzity Praha a podpořená projektem 
KREAS Univerzity Karlovy v Praze (Dr. Šárka Grauová).

Ústav řeckých a latinských studií
ÚŘLS spolupořádal mezinárodní kongres Internatio-
nal Medieval Congress: Memory v Leedsu (UK) ve dnech 
2.–5. 7. 2018, kde se sešlo 2800 účastníků.

Ústav světových dějin
ÚSD pořádal mezinárodní workshop Resilience of Heri-
tage in Resilient Cities v Budapešti ve dnech 14.–16. 11. 2018 
(pořádaný KREAS) s 20 účastníky, z toho bylo 8 zahranič‑
ních referentů; a ve dnech 10.–11. 5. 2018 další konferenci 
When Local Wishes to Become Global: Heritagization Stra-
tegies of Small Towns and Little Places in Remote Regions 
(20th and 21st centuries).

Dále ústav zorganizoval mezinárodní konferen‑
ci Elitenwandel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
(11.–12. 10. 2018), společně s Universität Wien a Ústavem 
pro studium totalitních režimů.

Ústav translatologie
ÚTRL pořádal ve spolupráci s Kruhem moderních filolo‑
gů a se zastoupením Evropské komise v ČR Mezinárodní 
doktorandský workshop Cesty translatologie. Akce se 
konala ve dnech 22.–23. 11. 2018.

Ústav východoevropských studií
ÚVES pořádal 2. mezinárodní konferenci ukrajinistů v Pra‑
ze ve dnech 10.–11. listopadu 2018, na které vystoupil 
jako keynote speaker prof. Serhii Plokhii z Harvardské 
univerzity, a také 14. ročník mezinárodní konference 
mladých slavistů (1.–2. 11. 2018). Dne 12. 10. uspořádal 
rovněž kolokvium Hranice – konflikt – místa střetů a se-
tkávání v eurasijském prostoru.

Ústav hospodářských a sociálních dějin
ÚHSD v roce 2018 spolupořádal dvě významné konferen‑
ce. Za prvé se jednalo o mezinárodní interdisciplinární 
vědeckou konferenci Agrární/zemědělská osvěta a vzdě-
lávání v 18. až 21. století ve střední Evropě: Instituce a osob-
nosti, jejich působení v kontextu politického, ekonomického, 
sociálního a kulturního vývoje středoevropského venkova. 
Konference se konala v Praze ve dnech 8. a 9. listopa‑



 18 | 19Věda a výzkum

du 2018 a FF UK ji pořádala ve spolupráci s Národním 
zemědělským muzeem, Českou zemědělskou univerzi‑
tou a Českou akademií zemědělských věd (prof. Eduard 
Kubů). Za druhé ÚHSD ve spolupráci s mnichovským Col‑ 
legiem Carolinem pořádal mezinárodní konferenci Was 
war die Normalisierung? Die Tschechoslowakei 1969–1989. 
Konference se konala v bavorském Pelhamu ve dnech 
8.–11. listopadu 2018 (doc. Michal Pullmann).

4.2 Přednášky významných odborníků

Fakulta nabízí každoročně řadu přednášek mezinárod‑
ních odborníků, kteří blízce spolupracují s našimi aka‑
demiky. Přednášející jsou podporováni množstvím růz‑
norodých internacionálních a národních podpor, které 
umožňují sdílení jak mezi akademiky, tak mezi dokto‑
randy. Přehled těchto proslovených přednášek je svě‑
dectvím mnohoperspektivnosti studia a vědy na FF UK.

Český egyptologický ústav
Cyklus šesti přednášek Assist. Prof.  Maryam Ayad, 
pracovnice American University in Cairo, ve dnech 
3.–11. 4. 2018, věnovaný aktuálním problémům egypto‑
logického bádání.

Dvě přednášky prof. Marka Smithe (University of 
Oxford) ve dnech 5.–7. 11. 2018 o staroegyptských nábo‑
ženských představách.

Fonetický ústav
Prof.  Jennifer Cole (Northwestern University, USA), 
která získala ocenění Distinguished Lecturer of the 
ISCA (International Speech Communication Associa‑
tion), the Linguistic and Social Functions of Prosody, 
24. 10. 2018.

Jazykové centrum
Dr.  Chris Hank (Humboldtova univerzita, Berlín), 
10. 4. 2018 (workshop Academic writing, prof. Shanley 
Allen).

Katedra andragogiky a personálního řízení
Doc. Marcella Milana (University of Verona, Department 
of Human Sciences), pedagogická mobilita v rámci pro‑
gramu Erasmus+ ve dnech 11.–16. 10. 2018.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Prof. Patrice Pognan (Francie, INALCO): Derivační mor‑
fologie slovinštiny – přehled několika přípon, Lingvis‑
tický systém a počitatelnost západoslovanských jazyků 
I a II (12., 16. a 19. 4. 2018).

Dr. Ioana Sonea (Kluž): Familia în societatea româ‑
nească contemporană. Atitudinea față de femeie, între 
feminism și conservatorism a Nostalgia comunismului 
în Romania.

Katedra pedagogiky
Přednáška prof. Stanislava Štecha k motivům krize uči‑
telské profese, 26. 4. 2018.

Přednáška prof.  Tomáše Janíka k  problematice 
transdisciplinárních didaktik, 15. 3. 2018.

Katedra sociologie
Michael Biggs (University of Oxford): The U.S. Anti ‑War 
Movement in the 1960 s, Why is protest prevalent in elite 
colleges and universities?

Majone Steketee (Verwey Joncker Instituut, Utrecht): 
Migrants and juvenile delinquency: Lack of social bonds 
to society among migrant youth, 6. 12. 2018.
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Katedra středoevropských studií
Dick Smakman (Univerzita v Leidenu): „The westerni‑
sing mechanisms in sociolinguistics: Trends and solu‑
tions“, 24. 10. 2018.

Mi ‑Cha Flubacher (Vídeňská univerzita): „Official 
discourse in interview data“, 31. 10. 2018.

Ústav anglofonních literatur a kultur
Prof.  Ruth Morse (University of  Cambridge): „The 
Figures of Speech at Work: Shakespeare’s Rhetoric“, 
21. 3. 2018.

Prof. Mícheál MacCraith (National University of 
Ireland, Galway / Irish Franciscan house, Killiney): 

„Negotiating Pietas Austriaca: Irish Exiles in Habsburg 
Europe“, 9. 5. 2018.

Ústav bohemistických studií
Doc. Tomáš Káňa (Masarykova univerzita, Brno): De‑
minutiva – Nový pohled doložený na korpusech (aneb 
Vše, co jste chtěli vědět o deminutivech, a nemohli najít), 
31. 10. 2018.

Ústav Českého národního korpusu
Prof. Douglas Biber (North Arizona University, USA): 
Exploring cross ‑linguistic universals of register vari‑
ation through multi ‑dimensional analysis, 24. 9. 2018.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Prof. Shanley Allen (Technische Universität Kaiserslau‑
tern), 12.–16. 2. 2018.

Prof. Sergej Skorvid (Ruská státní humanitní univer‑
zita v Moskvě), 15.–17. 2018.

Ústav českých dějin
Prof. Julien Loiseau (Université Aix ‑en ‑Provence/Mar‑
seille); prof.  Olivier Chaline (Sorbonne Université); 
prof. Carlos Heuch (Ecole Normale Supérieure, Lyon); 

prof. Geneviève Brüher ‑Thierry (Université Paris Sor‑
bonne I); prof.  Cécile Treffort (Université Poitiers); 
prof. Xavier Hélary (Université Lyon III); prof. Alban 
Gautier (Université Caen); prof. Christine Ferlampin‑

‑Acher (Université Rennes); prof.  Richard Trachsler 
(Universita Curych); Dr. Lauren Vissière (Sorbonne 
Université).

Ústav Dálného východu
Prof. Barend ter Haar (Oxford University): Sounds in 
Chinese religious culture, 27. 4. 2018. Slavnostní před‑
náška v Karolinu k 30. výročí založení Chiang Ching‑

‑kuovy nadace.
CedarBough S. Taeji (University of British Colum‑

bia): Beyond Farting and Picking Lice: Comedy and Sa‑
tire in Korean Traditional Mask Dance Dramas, 3. 5. 2018.

Chang Lung ‑chih (Academia Sinica, Taiwan): Tai‑
wan: From a Qing Dynasty Frontier to the First Colony 
of the Japanese Empire, 18. 10. 2018.

Chen Hsi ‑yuan: Different Faces of State Confuciani‑
sm: The State Li Sacrifice and the Ghost Festival in Late 
Imperial China. Dvě přednášky taiwanského cyklu, ve 
spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR, 16. 10. 2018.

Ústav germánských studií
Prof. Jane Fenoulhet (University College London) 22. 10. 
pronesla dvě přednášky na téma ženské a židovské iden‑
tity v díle nizozemských autorek.

Prof. Tone Selboe (Univerzita v Oslu) o ženské norské 
literatuře, prosinec 2018.

Ústav filosofie a religionistiky
Prof. Klaus Corcilius (Tübingen): Teleology of the Practi‑
cal in Aristotle, 12. 3. 2018.

Prof. Therese Scrapelli ‑Cory (Notre Dame), Intentio‑
nality and Mind ‑World Assimilation in Thomas Aquinas, 
13. 12. 2018.
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Ústav hudební vědy
Dr. Robert Melamed (Indiana University Bloomington / 
Jacobs School of Music), 23. 5. 2018.

Dr.  Marina Toffetti (Universita di studi Padova), 
27. a 29. 11. 2018.

Ústav pro archeologii
Prof. Dr. Michel Kazanski (Université Paris), Directeur 
de Recherche au Centre National de la Recherche Scien‑
tifique (CNRS) & Université de Paris I – Panthéon Sorbon‑ 
ne: „Centra moci a vojenské elity Slovanů v pohunském 
období“, 18. 4. 2018.

Em. Prof. Dr. Eike Gringmuth ‑Dallmer (Berlin): „Ger‑
mania Slavica. Die bäuerliche Siedlung im östlichen Mi‑
tteleuropa zu Beginn des hochmittelalterlichen Trans‑
formationsprozesses“.

Ústav pro klasickou archeologii
Prof.  Dr.  Felix Pirson (ředitel Istanbulské pobočky 
Německého archeologického ústavu, DAI): Perga‑
mon’s settlement history: A recent survey and critical 
overview, 14. 3. 2018.

Prof.  Dr.  Ilse Schoep (vedoucí katedry archeolo‑
gie, KU Leuven): Minoan Administration and Ritual, 
7. 11. 2018.

Ústav románských studií
David El Kenz (Université de Bourgogne): La possession 
démoniaque de Loudun (1632) : d’un scandale politique 
au XVIIe siècle à un scandale cinématographique en 
1971 a Si Versailles m’était conté (1953) de Sacha Guitry : 
histoire d’un château au cinéma, 18.–19. 3. 2018.

Adolfo León Atehortúa Cruz (rektor Universidad 
Pedagógica Nacional v Bogotě), duben 2018, přednášky 
a navázání spolupráce mezi univerzitami.

Ústav světových dějin
Prof. Dr. Giles Scott ‑Smith (University of Leiden, NL): 
Looking for Lagonia: On ‘Imaginary Bridges’ and Cold 
War Boundaries, 9. 10. 2018.

prof. Dr. Tanja Penter (Ruprecht ‑Karls Universität 
Heidelberg): Aktuelle Problemen des Studiums der os‑
teuropäischen Geschichte, 8. 10. 2018.

Ústav východoevropských studií
Prof. Alexandra Etkinda (European University Institute 
ve Florencii): The Kremlin Well: Towards a Theory of 
Parasitic State ve spolupráci s Akademickým centrem 
Borise Němcova pro studium Ruska, 8. 3. 2018.

Prof. Paul Chaisty (Oxford School of Global and Area 
Studies, Oxford University): Minority Presidents and 
Coalition Management: Post Soviet Presidents in Com‑
parative Perspective, 10. 5. 2018.

Ústav translatologie
Prof. Daniel Gile (Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, ESIT): 
cyklus 4 přednášek v rámci kurzu „Teorie tlumočení“, 
20.–21. 4. 2018.

Prof. Miguel Ángel Vega Cernuda (Univerzita Com‑
plutense, Madrid): „Nový španělský překlad Nerudo‑
vých Povídek malostranských“, 16. 1. 2018.

4.3 Významná ocenění pedagogů a studentů

a) Ocenění pedagogů
Rektor Univerzity Karlovy udělil titul emeritního profe‑
sora prof. PhDr. Martinu Hilskému, CSc., MBE.

Zlatá medaile Univerzity Karlovy byla udělena 
prof. Tomáši Halíkovi, Th.D.

Cenu Bedřicha Hrozného získal tým pod vedením 
prof. Vladimíra Papouška za publikaci Dějiny nové moder-
ny III. Věk horizontál (Academia 2017), součástí týmu byli 
pedagogové Ústavu pro českou literaturu a komparatis‑
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tiku prof. Petr Bílek, doc. Libuše Heczková, prof. Josef 
Vojvodík, doc. Jan Wiendl).

Výzkumnou podporu Donatio Universitatis Caroli‑
nae získal v roce 2018 archeolog prof. Jan Klápště.

Zvláštní cena FITESu – Trilobit získala doc. Kateřina 
Svatoňová za knihu Mezi -obrazy: Mediální praktiky kame-
ramana Jaroslava Kučery a výstavu Mezi -obrazy: Archiv 
kameramana Jaroslava Kučery pořádanou v Domě pánů 
z Kunštátu v Brně na jaře roku 2017.

Magnesia Litera za překlad byla udělena Radvanu 
Markusovi, Ph.D., za anotovaný překlad modernistic‑
kého románu Máirtína Ó Cadhaina Hřbitovní hlína (Cré 
na Cille).

Cenu Premio Internazionale Castello di San Marco 
převzala Dr. Alice Flemrová dne 24. března 2018.

Cena Josefa Hlávky byla udělena Mgr. Dorothee Woll‑
nerové z Českého egyptologického ústavu.

b) Studentská ocenění
Cenu ministra školství „pro vynikající studenty a ab‑
solventy studia ve studijním programu a za mimořádné 
činy studentů“ za rok 2017 získala Barbora Vacková za 
bakalářskou práci s názvem Geraldine Mucha. Sonda do 
života a díla skladatelky.

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci UK získal 
studentský tým NaFilm, Terezie Křížkovská, Adéla Mrá‑
zová, Jakub Jiřiště z katedry filmových studií FF UK.

Prix Gallica udělovanou Sdružením vysokoškolských 
učitelů francouzštiny v ČR získala Mgr. Lenka Munde‑
vová z Ústavu translatologie za doktorskou práci Překlad 
prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu 
Maupassantovy povídky L̓  Ivrogne (pod vedením doc. To‑
máše Dubědy).

Bc. Matěj Křepinský, student navazujícího magis‑ 
terského programu albanistiky na KJBS FF UK, vysoutě‑
žil badatelské stipendium do Albánie pro pregraduální 
studenty.

Bc. Josef Vysoký, student druhého ročníku navazu‑
jícího magisterského studia Východoevropská studia, 
získal 3. místo v lingvistické soutěži Student a věda ko‑
nané v rámci Mezinárodního setkání mladých lingvis‑
tů v Olomouci s příspěvkem: „Češi, Rusové a zvířata. 
Srovnání českých a ruských negativně expresivních 
jednoslovných výrazů formálně spojených s pojmeno‑
váním zvířat“.

Karolína Lipská z Ústavu románských studií získala 
1. místo v celostátním kole soutěže Student a věda – lin-
gvistika v Olomouci ve dnech 14. a 15. 5. 2018, se svojí 
bakalářskou prací „Modus po verbech opinandi v (před)
klasické francouzštině“.

Cenu České společnosti pro filmová studia získala 
Dorota Vašíčková za nejlepší filmovědnou bakalářskou 
práci „Stream.cz a jeho originální seriálová tvorba“.

Mgr. Martin Šorm, doktorand Ústavu českých dějin, 
získal cenu za excelentní historické publikace v rámci 
Visegrad Group Academies Young Researcher Award.

Cenu Edvarda Beneše 1. stupně získala Zuzana Ehr‑
lichová z katedry sociologie FF UK.

Cenu Miloslava Petruska za nejlepší odborný článek ze 
sociologie získali J. Mazák a T. Diviák, dělené 2. až 3. místo.

Cena Jana Palacha byla udělena Mgr. Milanu Kroulí‑
kovi za vynikající diplomovou práci „Encounters at the 
Wat Dhammakittiwong“. Práce vznikla pod vedením 
Martina Pehala, Ph.D., z Ústavu filosofie a religionistiky 
FF UK.

5. Vydavatelství FF UK

Ediční činnost fakulty se v roce 2018 realizovala vydává‑
ním reprezentační řady Opera Facultatis philosophicae 
Universitatis Carolinae Pragensis (OFP), odborných mo‑
nografií (v rámci edičních řad Fontes, Humanitas, Me‑
dium, Mnemosyne, Trivium a Varia či jednotlivě mimo 
edice), publikací a časopisů a dále tradiční součinností 
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s univerzitním Nakladatelstvím Karolinum, v němž 
vycházejí učební texty a další oborově specifické řady, 
zejména časopisy Acta Universitatis Carolinae (AUC).

FF UK vydala v roce 2018 celkem 168 publikací (32 
knižních a 31 časopiseckých titulů, 102 e ‑publikací a 3 
katalogy), ve fakultních edičních řadách bylo předsta‑
veno na 15 monografií včetně nové překladové ediční 
řady Medium. Vydavatelství v průběhu roku spolupo‑
řádalo několik prezentací knih a časopisů (např. Book 
Me), 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 Vydavatelství Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, Papírnu ve Velkých 
Losinách a Tiskárnu H.R.G., spol. s r. o. v Litomyšli.

5.1 Redakční a vydavatelská činnost

a) OFP, Fontes, Humanitas, Medium, Mnemosyne, 
Trivium a Varia
Díky spolupráci s ediční komisí FF UK a garanty jednot‑
livých řad se podařilo vydat následující svazky:

– Opera Facultatis philosophicae Universitatis Caroli‑
nae Pragensis: Eudaimon. Studies in Honour of Jan Bouzek.

– Fontes: M. Pešta, O ozbrojeném boji v západní Evro-
pě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let 
v transnacionální perspektivě; M. Mujanović, Muslimové, 
a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí 
v letech 1878–1918.

– Humanitas: M. Kopecký a  kol., Celoživotní uče-
ní a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj 
v (post)krizové konfliktní éře.

– Medium: K čemu tak velká slova? Staroseverská rytíř-
ská literatura I.

– Mnemosyne: E. Krásová, Z hlediska smyslu… Émile 
Benveniste a zrod strukturalismu; M. Jaluška, Dvorná hra 
a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R.

– Trivium: M. Žáčková, Svět italské komicko -realistické 
poezie. Toskánská komicko -realistická poezie z let 1260–1492.

– Varia: War Employment and Social Policies in the Pro-
tectorate Bohemia and Moravia 1939–1945; L. Mundevová, 
Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie 
překladu Maupassantovy povídky L’Ivrogne; Slovanské spi-
sovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí 
a postojů k jazyku; Rizika jinakosti: kulturní opozice před 
rokem 1989 jako předmět výzkumu; Horizonty kognitivně-

-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní roz-
různěnost jazyků jako obrazů světa; J. Volín a R. Skarnitzl, 
Segmentální plán češtiny; Hledání subsaharských identit 
v románové tvorbě; Rozpravy o identitách ve frankofonním 
prostoru subsaharské Afriky.

Další tituly profilových edičních řad se připravují 
a budou postupně vycházet v průběhu následujícího 
roku dle edičního plánu FF UK na rok 2019.

b) Reprezentativní, příležitostné a jiné publikace
Mimo stávající ediční řady byly vydány publikace:

J. Anger, Afekt, výraz, performance. Proměny melodra-
matického excesu v kinematografii těla; V. Abbasová, Fan-
fikce. Ženská literatura nového věku; O. Hostovská, V. Sádlo, 
B. Svobodová, Egon Hostovský a jeho radosti života; Pohled 
novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatu-
ře; P. Hlaváček, Profesorská republika. Osobnosti FF UK 
v meziválečném Československu; Egon Hostovský. Literární 
dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století; 
Zrcadla a masky. Zamyšlení nad kulturní identitou v esejích 
z periferií i z center.

Vydavatelství se aktivně podílelo také na přípravě 
a vydávání propagačních aj. materiálů, např.: Výroč-
ní zpráva FF UK 2017; Katalog publikací FF UK 2018/2019; 
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Katalog časopisů 2018; Katalog vzdělávacích programů 
2018/2019 Univerzity třetího věku, Ballads and Memory etc.

c) Fakultní časopisy
V návaznosti na Opatření děkana č. 6/2015 a jeho nove‑
lizaci č. 16/2016 vydavatelství koordinovalo přípravu 
a zabezpečovalo výrobu a distribuci těchto fakultních 
časopisů: Časopis pro moderní filologii; Dvacáté století; Fó-
rum sociální práce; Historie – otázky – problémy; Chatreššar; 
Linguistica Pragensia; Nová čeština doma a ve světě; Prague 
Economic and Social History Papers; Prague Papers on the 
History of International Relations; Pražské egyptologické 
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 2018 byl 115, z toho 39 knižních titulů, 31 
čísel časopisů a 45 e ‑publikací.

Z vlastní produkce vydavatelství šlo o 90 titulů: 23 
monografií, 20 čísel časopisů, 16 e ‑knih a 29 e ‑časopi‑
sů a 2 neprodejné účelové publikace. Z Nakladatelství 
Karolinum bylo do distribuce přijato celkem 12 nových 
titulů, z toho 3 monografie (supplementa) a 9 čísel perio‑ 
dik. Z vlastní produkce jednotlivých ústavů a kateder 
FF UK bylo přijato 13 nových titulů, z toho 11 monografií 
a 2 čísla periodik. Objem všech publikací naskladněných 
v roce 2018, včetně starších titulů přijatých do distribuce, 
činil 10 119 výtisků v celkové hodnotě 2 317 974 Kč v ma‑
loobchodních cenách (dále MOC).

Celkový obrat (zahrnující prodej, výměnu a dary) 
v roce 2018 činil 10 714 výtisků v hodnotě cca 2 936 253 Kč 
v MOC. Celkový objem prodeje byl 4097 výtisků (včetně 
e ‑publikací) v hodnotě cca 1 310 040 Kč v MOC. Na tomto 
výsledku se podílely především publikace vydané v edič‑
ních řadách FF UK, mimo řady a fakultní periodika. Cel‑

kem se publikace Vydavatelství FF UK podílely na prodeji 
objemem 1 053 663 Kč v MOC, tj. 81 % celkových prodejů.

Nejprodávanějšími knižními tituly roku 2018 byly: 
kniha V. Svatoně Na cestě evropským literárním polem. 
Studie z komparatistiky, monografie V. Abbasové Fan-
fikce. Ženská literatura nového věku, životopisný por‑
trét Egon Hostovský a jeho radosti života a dvousvazkové 
kompendium J. Bičovského Praindoevropština I. Mluvnice, 
II. Dodatky. K nejúspěšnějším titulům dále patřily no‑
vinky K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská lite-
ratura I., monografie J. Angera Afekt, výraz, performance. 
Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla či 
titul Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném 
Československu.

Nejstahovanějšími e ‑knihami za rok 2018 byly: An-
dragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly; Proč 
a  jak učit filosofii na středních školách? Antologie textů 
z německé didaktiky filosofie a Legionáři v roli diplomatů. 
Československo -čínské vztahy 1918–1949.

Prodej titulů z  produkce jednotlivých kateder 
a  ústavů fakulty, vč. periodik AUC vydávaných pro‑
střednictvím Nakladatelství Karolinum, dosáhl obje‑
mu 256 376 Kč, tj. cca 19 % všech prodejů. Na celkovém 
výsledku se podílely tradičně zejména tituly Českého 
egyptologického ústavu, Střediska ibero ‑amerických 
studií, Ústavu anglofonních literatur a kultur či Ústa‑
vu pro archeologii. K nejprodávanějším titulům patřila 
i nová verze počítačové výukové hry Attentat 1942.

Většina prodeje v  roce 2018 byla realizována for‑
mou komise v partnerských kamenných a interneto‑
vých knihkupectvích, přímými odběrateli byli 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.
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E -publikace
Většina publikací Vydavatelství FF UK vyšla roce 2018 
také v elektronickém formátu PDF, distribuovány byly 
prostřednictvím fakultního e ‑shopu a mezinárodních 
databází EBSCO a ProQuest. Studenti a pracovníci celé 
UK mají zajištěn volný přístup ke kompletnímu obsahu 
e ‑knih z Portálu elektronických zdrojů UK a prostřed‑
nictvím služby ukaz.cuni.cz.

Mezi odborné časopisy, které jsou od roku 2015 pub‑
likovány v režimu Open Access (dále OA), přibylo nově 
periodikum Chatreššar – Journal for Indo -European, Semitic 
and Cuneiform Languages. Jednotlivé články OA periodik 
jsou dostupné z webových stránek časopisů, jež zájemce 
odkazují také do digitálního repozitáře UK. V roce 2018 
byla ve spolupráci s Ústřední knihovnou UK provedena 
migrace dat a doplnění metadat do nového univerzitního 
repozitáře DSpace. Sbírka Open Access Journals zde ke 
konci roku 2018 čítala již celkem 1365 jednotlivých článků.

Fakultní periodika jsou pravidelně hodnocena a ex‑
cerpována respektovanými světovými databázemi. V roce 
2018 došlo k podpisu licenční smlouvy o distribuci OA 
časopisů s firmou CEEOL. Do Databasis of Open Access 
Journals (DOAJ) přibyla v roce 2018 následující periodika: 
Linguistica Pragensia, Pražské egyptologické studie, Slovo 
a smysl / Word & Sense, Studia Hercynia a Svět literatury. 
Časopis Slovo a smysl / Word & Sense byl v roce 2018 přijat 
do databáze Scopus. Linguistica Pragensia jsou zařazena 
do procesu hodnocení v databázi Web of Science.

V prosinci 2018 jednalo vydavatelství s vicepreziden‑
tem firmy EBSCO Donem Doakem, senior manažerem 
pro strategické partnerství a mezinárodní licencování, 
o problematice DRM ‑free šíření e ‑knih a plánovaném 
zveřejnění nové kolekce e ‑knih FF UK v roce 2019.

Mezinárodní knižní výměna
FF UK si pravidelně vyměňuje publikace s téměř 200 
institucemi v cca 30 státech světa, přičemž výměně tra‑

dičně dominují odborná periodika. Za rok 2018 získala 
FF UK 109 titulů časopisů z 28 zemí, v celkovém počtu 
196 svazků. Nejvíce časopisů (celkem 23 titulů) získala 
fakulta od českých institucí, dále 9 titulů ze Slovinska, 
7 z Německa, Japonska a Francie, po 6 titulech z Itálie 
a USA, 5 titulů z Polska, Chorvatska a Bulharska. Dále 
jsou ve výměně zastoupeny země Evropy (Srbsko, Fin‑
sko, Španělsko, Bosna a Hercegovina, Slovensko aj.), ale 
i Rusko, Turecko a státy Jižní Ameriky (Argentina, Pa‑
raguay, Kostarika a Kuba). Nejčastějšími českými i za‑
hraničními partnery FF UK jsou univerzity, od kterých 
fakulta obdržela výměnou celkem 70 titulů časopisů. 
15 titulů získala fakulta od ústavů akademií věd, 10 od 
dalších výzkumných ústavů, 8 od muzeí a stejný počet 
od různých vědeckých společností. Zbývající tituly po‑
sílají fakultě ústřední orgány, knihovny nebo archivy. 
Takřka ve všech případech je výměnný partner zároveň 
vydavatelem časopisu.

Celkem získala FF UK v rámci mezinárodní výmě‑
ny publikací, zajišťované ve spolupráci se Střediskem 
vědeckých informací, 399 svazků v  celkové hodnotě 
cca 193 323 Kč. Z toho bylo 290 knižních titulů v celkové 
hodnotě 112 405 Kč (218 svazků v přepočtu za cca 87 527 Kč 
ze zahraničí a 72 svazků za 24 878 Kč z ČR) a 109 titulů ča‑
sopisů a dalších druhů seriálových publikací, a to v cel‑
kovém počtu 196 sešitů v hodnotě cca 80 918 Kč (z toho 
86 titulů ze zahraničí v přepočtu za 72 238 Kč a 24 titulů 
z ČR v hodnotě 8680 Kč).

Partnerským institucím v zahraničí i ČR bylo výmě‑
nou odesláno celkem 517 výtisků časopisů a monografií 
v celkové hodnotě 117 109 Kč v MOC. Výměnným part‑
nerům v rámci UK, jednotlivým ústavům a katedrám 
FF UK a Knihovně Jana Palacha bylo poskytnuto pro 
potřeby další výměny (včetně snížení skladu o starší 
nerozebrané tituly) celkem 2503 výtisků v celkové hod‑
notě 603 102 Kč.
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Filozofická fakulta nabízí celou řadu lingvistických, 
společenskovědních a historických oborů, což už samo 
o sobě vytváří předpoklad pro internacionální prostředí. 
Rozmanitost oborů je zároveň atraktivní pro přijíždějící 
studenty i akademiky, přičemž filozofická fakulta patří 
v tomto ohledu k nejaktivnějším v rámci Univerzity 
Karlovy. Zároveň zůstává internacionalizace jak v ob‑
lasti akademických výměn (studentů i pedagogů), tak 
vědecké spolupráce prioritou, zakotvenou také v dlou‑
hodobém strategickém záměru fakulty. Kromě mobilit 
v rámci programu Erasmus+ a mezifakultních a mezi‑
univerzitních smluv byl kladen důraz i na spolupráci 
v oblasti doktorského studia, ve vědeckých projektech 
s mezinárodní účastí, na nacházení možností pro krát‑
kodobé pobyty zahraničních profesorů i dlouhodobé po‑
byty především lektorů, na rozvoj spolupráce se zeměmi 
mimo Evropskou unii (zahraniční spolupráce v oblasti 
vědy – viz také kapitolu II. VĚDA A VÝZKUM).

Zahraniční oddělení v roce 2018 uspořádalo první 
ročník festivalu MOVE fest, určeného pro studenty 
všech stupňů studia, který měl za cíl vzbudit jejich zájem 
o studijní zahraniční pobyty. Studenti se mohli dozvě‑
dět o široké nabídce pobytů v rámci Evropy i mimo ni. 
Seznámit je s nimi pomohli jak studenti FF UK, kteří již 
podobné výjezdy absolvovali, tak zahraniční studenti 
momentálně na filozofické fakultě pobývající.

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 bilaterálních smluv. 
Pozici aktivní fakulty podporuje i zveřejněná statistika 
Univerzity Karlovy.

V roce 2018 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, administra‑
tivních procesech nebo knihovnách, ale také praktické 
rady pro život v Praze. Zároveň zahraniční oddělení ve 
spolupráci s jednotlivými katedrami usiluje o zachování 
a rozšiřování výuky v cizích jazycích, neboť co nejširší 
repertoár nabízených kurzů je nezbytný pro zachování 
atraktivity FF UK jako destinace pro přijíždějící studen‑
ty a tedy zachování reciprocity uzavřených smluv. Záro‑
veň Ústav bohemistických studií zajišťuje pro přijíždějící 
studenty a akademiky kurzy českého jazyka a kultury, 
které výrazně zvyšují atraktivitu pobytu na FF UK.

Počet platných smluv pro studijní pobyty Erasmu+ 
meziročně vzrostl přibližně o 18 % a ke konci roku 2018 
dosáhl počtu cca  690 smluv. Důležitý trend spočívá 
především v navazování a rozšiřování spolupráce se 
špičkovými evropskými univerzitami. Součástí tohoto 
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trendu je například zapojení se a rozšiřování aktivit 
FF UK v rámci sítě ELAN (European Liberal Arts Ne‑
twork), která je vedena britskou University of Bristol 
a která zahrnuje mimo jiné pařížskou École Normale 
Supérieure, irskou Trinity College Dublin, švédskou 
University of Uppsala nebo nejstarší portugalskou uni‑
verzitu v Coimbře. Tato síť zvyšuje atraktivitu Erasmu+ 
na FF UK a podporuje vyšší kvalitu jednotlivých stu‑
dijních mobilit (domácích vyjíždějících i zahraničních 
přijíždějících studentů) oproti pouhé kvantitě.

1.1 Studentská mobilita

V kalendářním roce 2018 byl počet přijíždějících stu‑
dentů srovnatelný s předchozími lety. V roce 2017 bylo 
ke čtyř‑ až devítiměsíčnímu studiu na FF UK přijato 432 
zahraničních studentů, v roce 2018 to bylo 434 studentů. 
Z tohoto počtu jich 140 přijelo na letní semestr 2017/2018, 
202 na zimní semestr 2018/2019 a 92 na celý akademický 
rok 2018/2019. Co se týče nejčastěji zastoupených zemí 
původu studentů, již tradičně mezi ně patří Francie, 
Německo, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Polsko.

Počet studijních výjezdů z  FF UK nezaznamenal 
oproti minulému roku nárůst (260 studentů). Zásad‑
ní nárůst od roku 2017 však zaznamenávají zejména 
praktické stáže (z 26 výjezdů v roce 2016 na 40 v roce 
2017 a cca stejný počet v roce 2018), které podle nových 
pravidel zavedených Erasmem+ může využívat stále více 
studentů FF UK ze všech oborů a ve všech cyklech studia. 
Výběr institucí, na kterých mohou stáž vykonávat, je 
opravdu široký. Zatímco počet studijních výjezdů lze 
i v dalších letech předpokládat víceméně konstantní, 
počet výjezdů na praktické stáže pravděpodobně dále 
poroste. To je umožněno podporou jak ze strany za‑
hraničního 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 prak‑
tické stáže jako součást studijních plánů (počet tako‑
výchto oborů rovněž pomalu stoupá). V roce 2018 měli 
také studenti 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 2018 zahraniční oddělení opět připravilo pra‑
videlný informační seminář pro nominované studenty. 
Tato forma předávání praktických rad spojených s po‑
bytem 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, pořá‑
daný již na podzim, který se soustřeďuje spíše na obecný 
smysl programu a na kroky vedoucí k úspěšnému zís‑
kání nominace k výjezdu.

Již sedmý akademický rok po sobě se setkávají s vel‑
kým úspěchem u zahraničních výměnných studentů 
i semestrální kurzy češtiny, které v rámci své povinné 
pedagogické praxe zajišťují studenti magisterského stu‑
dijního oboru Čeština jako cizí jazyk z Ústavu českého 
jazyka a teorie komunikace.

1.2 Mobilita pedagogických pracovníků

V roce 2018 vyjelo na zahraniční univerzity vyučovat 
v rámci tohoto typu mobility 52 akademických a admi‑
nistrativních pracovníků. Nejnavštěvovanější zemí byla 
Itálie (8 mobilit), následují Polsko (7), Belgie (6), Dánsko 
(5) a Německo (5). Další výukové pobyty se pak uskuteč‑
nily ve Finsku, Španělsku, Bulharsku, Rumunsku, Slo‑
vinsku, Francii, Irsku, Maltě, Nizozemsku, Portugalsku, 
Rakousku, Slovensku a Velké Británii.
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1.3 Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+

V  roce 2018 se Univerzita Karlova aktivně účastni‑
la projektu Mezinárodní 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 uni‑
verzity v ČR podávají žádost o realizaci mobilit příslušné 
Národní agentuře.

V roce 2018 se FF UK zapojila do výzvy 2018 a ke konci 
roku i do výzvy 2019. FF UK získala z Národní agentu‑
ry podporu pro projekty předložené Ústavem českého 
jazyka a teorie komunikace, katedrou jihoslovanských 
a balkanistických studií, Ústavem politologie a Ústavem 
jižní a centrální Asie. Tyto projektové mobility umožní 
v akademickém roce 2018/19 cca 20 výukových a studij‑
ních pobytů, a to jak příjezdů ze zahraničních univerzit 
na FF UK, tak výjezdů našich studentů a akademiků na 
partnerské instituce v Albánii, Kosovu a Bosně a Her‑
cegovině. Do další výzvy kreditové mobility, označené 
jako Výzva 2019, bylo v prosinci 2018 podáno z FF UK 15 
projektů. Všechny kompletní projekty uspěly na uni‑
verzitní úrovni. Celkové výsledky a úspěšnost žádostí 
budou známy v létě 2019.

1.4 Studentský klub Erasmus Student 
Network, Charles University 
(ESN CU Prague)

Obdobně jako v minulých letech zahraniční oddělení 
spolupracovalo se studentským spolkem ESN CU Prague 
(bývalý Charles University International Club – https://
esncuprague.cz/). Studenti zapojení do této činnosti 
připravují pro přijíždějící studenty po celý semestr 
mnoho aktivit, z nichž je jako každoročně nutné vy‑
zdvihnout zejména Orientation Week, během kterého je 
zahraničním studentům poskytována podpora nutná 

pro zahájení jejich studia na fakultě i přípravu jejich 
pobytu v Praze. ESN CU Prague 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 ak‑
tivitách během studijního pobytu v Praze.

2. CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for 
University Studies) je středoevropským výměnným uni‑
verzitním programem zaměřeným na regionální spolu‑
práci 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. Spolupracují 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 2018 přijelo na letní semestr v rámci tohoto 
programu 23 studentů, z toho 13 bylo v režimu free ‑mover, 
tedy nikoli v  rámci konkrétního projektu CEEPUS, 
a v zimním semestru 2018/2019 byli ke studiu přijati 
dva studenti. Ve stejném období přijelo 13 zahraničních 
pedagogů (2 z Bulharska, 1 ze Slovinska, 2 z Chorvatska, 
1 z Maďarska, 2 z Polska, 2 z Rakouska, 2 ze Slovenska, 3 ze 
Srbska), a naopak možnosti výjezdu využilo 10 studentů 
a 3 pedagogové.

3. Kulturní (vládní) dohody

Na FF UK bylo v akademickém roce 2017/2018 v rámci me‑
zivládních dohod přijato 31 studentů (12 na letní semestr, 
19 na zimní semestr). Nejvíce studentů přijelo z Číny (7), 
Egypta (6), Ruska (5), Slovenska (4) a Japonska (4), z Pols‑ 
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ka (3), Francie (2), Itálie (2), a dále z Jižní Koreje (2), 
z Mexika (1) a Lotyšska (1).

Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK při‑
jato 14 studentů (6 v letním a 8 v zimním semestru), 
a to z Ukrajiny, Gruzie a Chorvatska. V rámci programu 
AKTION přijela jedna studentka z Rakouska.

Vyjíždějící studenti využili smluv uzavřených s tě‑
mito státy: Čína, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Korejská 
republika, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mongolsko, 
Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko.

Na základě kvót bylo z FF UK ke studiu na zahra‑
ničních univerzitách nominováno celkem 17 studentů. 
Prostřednictvím výběrových řízení bylo v roce 2018 no‑
minováno celkem 37 studentů.

Stejně jako v předchozím roce i v roce 2018 FF UK vy‑
užila možnosti nominovat akademické pracovníky, a to 
ve čtyřech případech (Lotyšsko, Maďarsko, Mongolsko).

4. Mezinárodní visegrádský fond

Stálou příležitost ke studiu na FF UK pro zahraniční 
studenty představuje Mezinárodní visegrádský fond, 
který podporuje spolupráci mezi zeměmi Visegrádské 
čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko). 
Podpora je poskytována také studentům ze třetích zemí. 
V roce 2018 tohoto druhu stipendia využilo 6 studentů 
(Ukrajina 3, Slovensko 1, Polsko 1, Černá Hora 1). Fond 
rovněž podporuje společné kulturní, vzdělávací a vě‑
decké projekty.

5. Ostatní přijatí studenti

V režimu free ‑mover přijelo na FF UK 12 studentů (Špa‑
nělsko 4, Kanada 3, Austrálie 2, Írán 2, Čína 1, Egypt 1, 
Japonsko 1, Mexiko 1, Německo 1, Polsko 1, Rusko 1, Velká 
Británie 1).

6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní 
a mezifakultní smlouvy)

Důležitou roli v rozvoji vztahů se zahraničními vzdě‑
lávacími institucemi i v realizaci studentských a aka‑
demických mobilit nadále hrály mezinárodní smlouvy, 
jichž je FF UK součástí, ať už na fakultní či univerzitní 
úrovni. Ke konci roku 2018 měla FF UK uzavřeno na fa‑
kultní úrovni více než 50 smluv s partnerskými vysoký‑
mi školami z celého světa a figurovala jako participující 
fakulta v řadě smluv uzavřených na úrovni celé UK.

V roce 2018 byly uzavřeny meziuniverzitní smlouvy, 
na nichž FF UK a její základní součásti participují, napří‑
klad s East China Normal University (Čína) a Concordia 
University (Kanada). Nově byly uzavřeny mezifakultní 
smlouvy mimo jiné s následujícími univerzitami a in‑
stitucemi: East China Normal University, Department 
of Chinese Language and Literature (Čína), National 
Chengchi University (Taiwan), Université du Québec à 
Montréal (Kanada), Ludwig ‑Maximilians ‑Universität 
München (trojstranná dohoda zahrnující také Austrian 
Academy of Sciences, Institute for Oriental and Euro‑
pean Archeology), Ruská státní humanitní univerzita 
(Ruská federace) – rozšíření stávající spolupráce.

V roce 2018 přijelo v rámci přímé spolupráce 43 stu‑
dentů (7 v rámci meziuniverzitních a 36 v rámci mezi‑
fakultních smluv), a to na základě dohod s univerzitami 
ve 13 zemích (Chile, Finsko, Hongkong, Itálie, Japonsko, 
Kanada, Kazachstán, Korejská republika, Mexiko, Ně‑
mecko, Polsko, Rusko a USA).

FF UK nominovala v  rámci přímé spolupráce cel‑
kem 50 studentů (Arménie, Austrálie, Brazílie, Chile, 
Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Němec‑
ko, Nový Zéland, Peru, Rakousko, Rusko, USA) a celkem 
50 akademických pracovníků (Brazílie, Finsko, Itálie, 
Německo, Polsko, Řecko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko, USA).
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Pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce 
uskutečnilo celkem 56 akademických pracovníků (Ko‑
rejská republika, Lichtenštejnsko, Německo, Polsko, 
Rusko, Slovensko, Ukrajina, USA).

7. Fond mobility (FM)

Fond mobility UK si klade za cíl finančně podporovat 
mj. zahraniční studijní a vědecké pobyty studentů a pe‑
dagogů v souladu s každoročně vyhlašovanými priorita‑
mi UK. Předložené návrhy posuzuje Zahraniční komise 
FF UK a následně univerzitní Rada Fondu mobility. O po‑
skytnutí prostředků ze zdrojů FM rozhoduje na základě 
doporučení Rady rektor.

7.1 Počet podaných a podpořených přihlášek 
z FF UK v roce 2018

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce 
jeden až dva semestry: 40 přihlášek podáno, 40 přihlášek 
podpořeno.

b) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů 
v zahraničí: 18 přihlášek podáno, 17 přihlášek podpořeno.

c) Podpora studia zahraničních studentů na UK: 26 
přihlášek podáno, 26 přihlášek podpořeno.

d) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vě‑
decké pracovníky přednášející na UK: 4 přihlášky po‑
dány, 4 přihlášky podpořeny.

8. Podpora internacionalizace na UK  
(POINT)

Program podpora internacionalizace na Univerzitě 
Karlově je jedním z  nástrojů financování aktivit na‑
směrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK 
s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými 
dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí. 

Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých inter‑
nacionalizačních aktivit.

8.1 Počet podaných a podpořených přihlášek 
z FF UK v roce 2018

a) Podpora zahraniční mobility studentů ve smyslu 
krátkodobých pobytů: 44 přihlášek podáno, 23 přihlášek 
podpořeno.

b) Podpora organizace mezinárodních letních škol 
nehospodářské povahy organizovaných fakultami či 
dalšími součástmi UK: 5 přihlášek podáno, 4 přihlášky 
podpořeny.

9. Organizace kurzů pro zahraniční 
studenty

Zahraniční oddělení ve spolupráci s katedrami FF UK 
a externími spolupracovníky zajišťuje také extrakuriku‑
lární komerční programy, určené primárně pro zahra‑
niční studenty z mimoevropských zemí na bakalářské 
úrovni studia. Jejich status jim umožňuje začlenit se 
plnohodnotně do studia na FF UK. Programy integrují 
také samoplátce, studenty nominované domovskými 
univerzitami na základě nejrůznějších mezifakultních 
a meziuniverzitních smluv a účastníky programu Eras-
mus+. 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 Central 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 an‑
glickém jazyce. Druhý, který akademicky zajišťuje Ústav 
bohemistických studií, nabízí výuku češtiny pro cizin‑
ce formou přípravného jazykového kurzu pro studium 
na českých vysokých školách. Kromě těchto stěžejních 
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programů fakulta nabízí i tematicky zaměřené a velmi 
úspěšné studijní pobyty organizované v úzké spolupráci 
se zahraničními partnery, např. University of Miami 
(USA), The College of William and Mary (USA), Simon 
Fraser University (Kanada) nebo University of Connec‑ 
ticut (USA). Výuku zajišťují členové akademické obce 
FF UK, externí pracovníci a zahraniční lektoři z partner‑
ských škol. Administrativně všechny programy včetně 
doplňkových aktivit zajišťují pracovníci zahraničního 
oddělení. Akademické vedení a dozor garantují usta‑
novené orgány či jednotlivci pověření vedením fakulty.

Kontakt s českými studenty zprostředkovávají čle‑
nové ESN CU Prague.

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 anglic‑
kém jazyce. Tento program je termínově přizpůsoben 
studiu na vysokých školách v USA. Základním kritéri‑
em 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 dal‑
ších aktivit (webináře před příjezdem, sekce pro studen‑
ty přijíždějící, stávající i absolventy na webové aplikaci, 
dobrovolnictví, kulturní aktivity, výuka českého jazyka, 
asistence v místě ubytování na vysokoškolských kole‑
jích, 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 pro‑
gramu ECES, do jejíž kompetence patří definice kurikula, 
kategorizace kurzů a jejich zařazování do výuky, kontro‑
la náležitostí sylabů, metodické vedení pedagogů a zpra‑
covávání výsledků studentského hodnocení. Role Akade‑
mické 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 2018 v 94 
programem vypsaných i katedrových kurzech celkem 
239 studentů. Součástí semestrálního programu je také 
povinný dvoutýdenní kurz českého jazyka o celkové 
dotaci 52 hodin.

Přijatí účastníci studovali v kurzech ze šesti základ‑
ních oborů: literatury, umění a kultury, historie, sociolo‑
gie 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 univerzitami 
studentů. Opakovaně jsme zařadili úspěšnou součást 
programu, tzv. Reflection Week, v jehož rámci studenti 
na seminářích a workshopech hodnotili svoji dosavadní 
zkušenost a učili se, jak ji využívat v praxi. Někteří stu‑
denti 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 
94 účastníků v 18 programem vypsaných kurzech. Tato 
krátkodobá forma studia nadále potvrzuje svoji zvyšující 
se atraktivitu pro zahraniční studenty, protože je méně 
časově i finančně náročná. Vzhledem k narůstajícímu 
počtu studentů připravuje program kompletní restruk‑
turalizaci.

Vedle primární spolupráce s  univerzitami z  USA 
v rámci programu pokračuje rovněž spolupráce s dal‑
šími zahraničními institucemi.

Velmi pozitivně se rozvíjí začleňování zahraničních 
studentů tohoto programu do studentského života na 
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FF UK, ať už prostřednictvím společných sportovních 
aktivit, zapojení českých studentů do přípravné fáze 
pobytu zahraničních studentů (tzv. Scavenger Hunt pro 
základní orientaci v Praze), nebo přednášek s diskusemi, 
otevřených široké fakultní veřejnosti. V zimním semest‑
ru 2018/19 byly zorganizovány tři takové přednášky: Ivan 
Šedivý (Ústav českých dějin), „The USA and the Foun‑
ding of Czechoslovakia in 1918“ (přednáška byla sou‑
částí programu konference Forum on Education Abroad, 
prestižní akce pro organizátory zahraničních programů 
z univerzit v Evropě a USA, kterou v říjnu 2018 hostila 
New York University Prague); Marek Ďurčanský (Ústav 
dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), 

„University in the past 500 Years“; Milada Sekyrková 
(Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Kar‑
lovy), „Tomáš Garrigue Masaryk and Charles University“.

9.2 Program UPrague

Tento nadstandardní výběrový program organizova‑
ný ve spolupráci s University of Miami, Florida, USA, 
pokračoval dále v letním i zimním semestru. Program 
nabízí vždy jeden exkluzivní mezioborový kurz (Na-
tional Identities and Ethnics Conflicts 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 uni‑
verzita, která program velmi podporuje. UPrague totiž 
na University of Miami patří ke stěžejním zahraničním 
aktivitám. V programu studovalo v letním semestru 20 
a v zimním semestru 18 studentů.

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

Jedná se o spolupráci mezi FF UK a jednou z nejstar‑
ších vzdělávacích institucí v USA, spočívající ve výuce 

akreditovaných kurzů a reciproční nabídce studia pro 
studenty obou institucí v semestrálních kurzech. V roce 
2018 studovalo na FF UK celkem 552 účastníků. Akade‑
mický dozor nad programem zajišťuje pověřený pra‑
covník z řad pedagogů FF UK, který také spolupracuje 
s Akademickou radou programu ECES.

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 zna‑
lost instruktážního jazyka. Program akademického roku 
zahrnuje dva čtyřměsíční moduly, které se skládají z ja‑
zykových kurzů, přednášek, seminářů a dalších aktivit, 
jež studentům pomáhají zvládnout český jazyk a orien‑ 
tovat se v místní kultuře, literatuře a historii. Nově jsou 
součástí programu také certifikované zkoušky z češtiny 
s licencí ALTE (úrovně A2–B2). Program je administrován 
zahraničním oddělením a po akademické stránce garan‑
tován Ústavem bohemistických studií (ÚBS).

V akademickém roce 2017/2018 absolvovalo kurz 62 
studentů. Výuka probíhala ve čtyřech, resp. pěti skupi‑
nách podle pokročilosti studentů, což umožnilo jednot‑
livým účastníkům nasadit individuální tempo studia.

Vedle programu Česká studia nabízí Ústav bohemi‑
stických studií i kurzy českého jazyka a kultury pro 
zahraniční studenty a akademiky, kteří přijíždějí na 
FF UK v rámci různých výměnných programů, nejčas‑
těji přes program Erasmus+. V roce 2018 prošlo těmito 
kurzy na 130 účastníků. Celkově si mohli vybírat ze 40 
různých seminářů, které zahrnovaly výuku gramatiky 
češtiny a řečových dovedností, mohli ale také absolvovat 
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např. kurz Korektivní výslovnosti, na kterém se podílejí 
kolegové z Fonetického ústavu, dále přednáškový cy‑
klus Prolegomena studia bohemistiky, seminář Běžně 
mluvené češtiny, ale i semináře zaměřené literárně či 
kulturně, např. Obrazy Prahy a její proměny v literatuře, 
Česká kultura po II. sv. válce. Studenti se také zapojili 
do dalšího dění ústavu, např. do realizace divadelního 
představení nebo společného zpívání vánočních koled.

9.5 Krátkodobé programy a letní školy 
organizované zahraničním oddělením

Na základě uzavřených smluv v rámci mezinárodních 
programů zahraniční 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 středoev‑
ropská studia. Celkem 9 účastníků studovalo v 5 kurzech 
(dějiny umění a architektury, film, středoevropské dějiny, 
politologie a kulturní paměť) a zúčastnilo se týdenní stu‑
dijní cesty v rámci ČR. Tato spolupráce umožňuje pravi‑
delné reciproční stáže studentům FF UK. Výuku zajišťuje 
jeden vyučující zahraniční univerzity a vyučující FF UK.

b) The College of William and Mary, Williamsburg, 
USA – zapsáno 36 studentů ve studijním programu za‑
měřeném na českou a středoevropskou 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 mi‑
mořádných událostech (hospitalizace atd.).

c) University of Connecticut, USA – zapsáno 15 studentů 
ve studijním programu orientovaném na pobyt v Praze 
pro studenty z nižších příjmových vrstev. Výuka byla za‑
jištěna v kurzu zaměřeném na českou kulturu a vedeném 
pedagogy z FF UK. Administrativu vede pedagog ze zahra‑
niční univerzity ve spolupráci s administrátorem z FF UK.

V rámci dalšího rozvoje spolupráce bylo dokončeno ří‑
zení pro další kurz, a to nový program ve spolupráci s part‑
nerským AIFS (American Institute for Foreign Studies), 
a probíhá příprava na krátkodobý program J ‑Term 2019.

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

Filozofická fakulta UK, respektive jednotlivé základní 
součásti jsou organizátory či spoluorganizátory velkého 
počtu mezinárodních letních škol a krátkodobých kurzů. 
K nejvýznamnějším v roce 2018 patřily tyto:

a) 62. ročník Letní školy slovanských studií (LŠSS) na 
Filozofické fakultě UK v Praze se konal ve dnech 27. čer‑
vence až 24. srpna 2018 a byl organizován Ústavem bo‑
hemistických studií. LŠSS se zúčastnilo celkem 126 frek‑
ventantů, z toho 115 interních a 11 externích. Stipendistů 
MŠMT ČR bylo celkem 79, hostů RUK 15 a 2 hosté FF UK. 
Z celkového počtu účastníků bylo 30 samoplátců. Účastní‑
ci přijeli celkem z 36 zemí. Absolvovali celodenní program 
skládající se z dopoledního jazykového vyučování a z od‑
poledních přednášek, workshopů, komentovaných pro‑
cházek, večerního promítání českých filmů a společného 
zpívání. Během víkendových výletů navštívili zajímavá 
kulturní místa ČR. V průběhu 62. ročníku se uskutečnilo 
také IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím 
jazyku s podtitulem Sto let vývoje českého jazyka a litera-
tury v samostatném státě (14. – 17. 8. 2018), sympozia se 
zúčastnilo 59 účastníků, z toho 20 zahraničních z následu‑
jících zemí: Rusko, Německo, Rakousko, Francie, Ukrajina, 
Egypt, Ázerbájdžán, Slovinsko, Polsko, Finsko, Rumunsko.

b) 19. běh letního kurzu pro studenty Technologického 
institutu v Monterrey (10. 6. – 7. 7. 2018), který je součástí 
povinně volitelného kurikula školy, připravilo Středisko 
ibero ‑amerických studií na základě meziuniverzitní do‑
hody mezi Technologickým institutem (TEC) a Univer‑
zitou Karlovou. Na přednáškách ve Šporkově paláci a při 
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exkurzích (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích, Kutná 
Hora) se účastníci seznámili s českou historií a kultu‑
rou v kontextu střední Evropy a vztahů s hispánským 
světem. Kurzu se zúčastnilo 24 studentů TECu. Tato pra‑
videlná akce je součástí širší spolupráce UK s TEC Mon‑
terrey, v jejím rámci studenti FF UK mohou vyjíždět na 
semestrální pobyty do různých kampusů TEC v Mexiku.

c) Summer School of Linguistics (17.–24. 8. 2018 v Kro‑
měříži) byla za FF UK zorganizována Ústavem českého 
jazyka a teorie komunikace (Mgr. Jan Chromý, Ph.D.) 
a katedrou středoevropských studií (Mgr.  Jiří Januš‑
ka). 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 šes‑
ti bloků na den. V roce 2018 se uskutečnil její 12. ročník. 
Vystoupili zde Harald Baayen (Eberhard Karls Universi‑
tät Tübingen), James Brand (Lancaster University), Pavel 
Duda (Univerzita Karlova), Gareth Gaskell (University 
of York), Jana Häussler (Universität Leipzig), Peter In‑
defrey (Universität Düsseldorf ), Tom Juzek (Nuance 
Communications), Vera Kempe (Abertay University), 
Bob Ladd (University of Edinburg), Srdan Medimorec 
(University of Sheffield), Filip Smolík (Akademie věd 
České republiky; Filozofická fakulta Univerzity Karlo‑
vy) a João Verissimo (Universität Potsdam). Škola byla 
určena českým i zahraničním zájemcům.

d) International Autumn School of Fennistics – Ulko-
maisen fennistiikan syyskoulu se uskutečnila ve dnech 
23. – 27. 9. 2018. Oddělení finských studií Ústavu germán‑
ských studií FF UK (Mgr. Lenka Fárová, Ph.D., Mgr. Jan 
Dlask, Ph.D.) ji uspořádalo jako druhou část čtyřletého 
projektu (2017–2020), na němž spolupracují finská stu‑
dia z univerzit ve Varšavě, v Greifswaldu, v Kolíně nad 
Rýnem a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Projekt 

získal finanční podporu finské státní organizace Ope‑
tushallitus (dále OPH), která je součástí finského mini‑
sterstva školství a podporuje výuku, výzkum a studia 
finského jazyka, literatury, kultury i historie na univer‑
zitách mimo Finsko. Cílem je umožnit každoroční setká‑
ní studentům a vyučujícím fenistiky ze čtyř univerzit ve 
třech zemích, při němž se kombinují přednášky, prezen‑
tace studentských konferenčních příspěvků a výzkum‑
ných projektů a krátké workshopy (v celkovém rozsahu 
25 hodin a s tématy z finského jazyka, literatury a socio‑
kultury). Akce je primárně určena pro studenty magis‑ 
terského a doktorského studia, ale pořádající univerzita 
nabízí možnost účasti i studentům bakalářského studia; 
její součástí je také networking a možnost prodiskutovat 
další formy spolupráce. Jednacím jazykem je finština. 
Vystoupili zde mj. prof. Marja Järventausta (Univerzita 
v Kolíně na Rýnem), prof. Marko Pantermöller, Dr. Thek‑
la Musäus (Univerzita v Greifswaldu), Dr. Anja Buncler 
a Dr. Lukasz Sommer (Univerzita ve Varšavě).

e) Druhý ročník École d’été de l’UQAM à Prague, letní 
školy pro studenty Université du Québec au Montréal, za‑
měřené na filmovou tvorbu, se konal ve spolupráci s kated‑
rou filmových studií od 9. do 27. července pro 35 studentů 
pod vedením režiséra a profesora UQUAM Denise Choui‑
narda. Během letní školy studenti absolvovali teoretické 
přednášky a následně celý proces natáčení krátkého filmu, 
od psaní scénáře a vyhledání lokací po střih a ozvučení.

10. Zahraniční dary

V uplynulém roce rovněž úspěšně pokračovala spoluprá‑
ce s Anglo ‑Czech Educational Fund. Cílem nadace, zalo‑
žené Arnoštem Kramerem, je prostřednictvím stipendia 
podporovat několikaměsíční studijní a vědecké pobyty 
vynikajících studentů ‑doktorandů a mladých vědeckých 
pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii, a tím 
také posílit vědeckou spolupráci mezi FF UK a nejlep‑
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šími britskými univerzitami. V roce 2018 příspěvek na 
pobyt získalo 8 z 9 nominovaných uchazečů.

11. Pobyty zahraničních akademických 
pracovníků na FF UK v roce 2018

11.1 Lektoráty

K posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolu‑
práce jednotlivých pracovišť FF UK přispěla v roce 2018 
pokračující podpora zahraničních lektorů, a to formou 
příspěvku na jejich ubytování v Praze. Zahraniční oddě‑
lení provádí revizi smluv s jednotlivými lektory za úče‑
lem sjednocení 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 pod‑
pory pobytů zahraničních výzkumníků na Univerzitě 
Karlově z rektorátního fondu post ‑doc. Tento fond byl 
vytvořen v roce 2010. Na bázi spolufinancování ze strany 
rektorátu umožňuje získávat kvalitní zahraniční vý‑
zkumníky k dlouhodobým pobytům na fakultách UK. 
Za FF UK se zapojil Český egyptologický ústav (ČEgÚ), 
jehož žádost rektorát odsouhlasil, a umožnil tak půso‑
bení francouzské akademičky Dr. Gaelle Chantrain na 
ČEgÚ v období 1. 1.–31. 12. 2019.

V 10. výzvě pro období 2019/20 byly RUK odsouhlase‑
ny dvě ze tří podaných žádostí. Postdoci na Ústavu jižní 
a jihovýchodní Asie a Ústavu obecné lingvistiky zahájí 
své působení na FF UK v průběhu roku 2019.

11.3 Mobility v rámci projektů OPVVV

V rámci projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků Univerzity Karlovy“ (CZ.02. 2. 69/0.0/0.0/

16_027/0008495) získala FF UK možnost během tří let 
vyslat na půlroční pobyty v zahraničí mladé akademické 
pracovníky (doktorandy a postdoky). Do konce roku 
2018 byly zahájeny výjezdy do Velké Británie, Německa 
a Nizozemí. V roce 2019 budou mobility pokračovat.

V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK 
a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02. 2. 69/ 
0.0/0.0/16_015/0002362) bylo úspěšně realizováno výbě‑
rové řízení na pozici hostujícího profesora v oblasti are‑
álních studií a/nebo sociálních věd. Vybraný kandidát 
bude na FF UK přednášet v období září 2019 – leden 2020. 
Oba projekty realizovalo zahraniční oddělení ve spolu‑
práci s grantovým oddělením.

12. Program podpory konferenčních 
a projektových výjezdů do zahraničí

Zahraniční oddělení v roce 2018 pokračovalo v Programu 
podpory konferenčních a projektových výjezdů do zahraničí, 
v jehož rámci mohla každá základní součást a všechna 
tři výzkumná centra (HRC) využít částky 80 000 Kč na 
výjezdy svých zaměstnanců do zahraničí, případně na 
podporu přijíždějících zahraničních akademických pra‑
covníků. Díky programu bylo v roce 2018 realizováno 199 
takovýchto výjezdů a příjezdů.

13. Program internacionalizace

Na základě rozhodnutí MŠMT poskytl Rektorát UK v roce 
2018 opět prostředky na tzv. internacionalizaci – podporu 
mezinárodní mobility. Ve výběrovém řízení, které zor‑
ganizovalo zahraniční oddělení, bylo podpořeno celkem 
66 žádostí, které zahrnovaly studentskou i akademickou 
mobilitu z nebo do následujících zemí: Belgie, Finsko, 
Francie, Írán, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Maďarsko, 
Maroko, Mexiko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko, 
Srbsko, Španělsko, USA, Velká Británie.
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14. Strategická partnerství

Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální 
manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vy‑
mezenou skupinou univerzit a institutů označovanou 
jako strategická partnerství.

V reakci na sílící potřebu zajistit těmto specifickým 
partnerstvím koncepční péči bylo ke dni 1. února 2018 
z rozhodnutí Kolegia rektora ustaveno Centrum strate‑
gických partnerství (CSP), které je pod přímým vedením 
prorektora pro zahraniční styky a mobilitu. Byla usta‑
novena nová Komise Fondu pro podporu strategických 
partnerství, která se skládá výhradně z členů akade‑
mické obce.

V rámci výzvy CSP pro rok 2018 FF UK podala celkem 
11 projektů, které byly schváleny a týkaly se spolupráce 
s Humboldt Universität zu Berlin, Universiteit Leiden, 
University of Oxford, University of Cambridge, McGill 
University a uskupením Central (uskupení 5 univerzit: 
UK, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, 
ELTE University Budapest, University of Warsaw).

Ve dnech 11.–18. 3. 2018 proběhly Dny UK v Kana‑
dě, v jejichž rámci delegace jednotlivých fakult navští‑
vily vedle strategického partnera – univerzity McGill 
v Montrealu – také University of Toronto (zde jednáno 
především o možnostech udržení programu českých 
studií, v Kanadě jediného), Concordia University (Mon‑
tréal) a Université du Quebec au Montréal. Ve dnech 
20.–25. 5. byly organizovány Dny UK v Itálii, během nichž 
byly navštíveny Sapienza Università a Tor Vergata Uni‑
versità (Řím), University of Florence, European Univer‑
sity Institute (Florencie) a University of Milan. Proběhlo 
jednání s vedením univerzit o možnostech intenzifikace 
spolupráce v oblasti výuky i vědy a představení kam‑
pusů. Obou akcí se za FF UK zúčastnila proděkanka pro 
zahraničí.

15. Aliance evropských univerzit 4EU+

V březnu 2018 byla podpisem memoranda rektory zú‑
častněných institucí vytvořena Aliance 4EU, tedy Uni‑
verzity Karlovy, Sorbonne Université a univerzit ve Var‑
šavě a Heidelbergu. Během roku 2018 se ke konsorciu 
připojily ještě univerzity v Kodani a Miláně a oficiální 
název byl změněn na 4EU+. Cílem je jednak zintenzivnit 
spolupráci v rovině výuky a výzkumu, jednak zvýšit 
potenciál aliance 4EU jako celku pro zapojení do vel‑
kých mezinárodních projektů, a to ve čtyřech oblastech: 
lékařství, přírodní vědy, technické a informační obory 
a společenské a humanitní vědy. Filozofická fakulta se 
intenzivně zapojila do spolupráce v poslední jmenované 
oblasti, v rámci dílčího projektu „Europe in a Changing 
World: Understanding and engaging societies, econo‑
mies, cultures and languages“. Přípravná setkání pro‑
běhla v Paříži ve dnech 20.–21. 2. a ve Varšavě v dnech 
15.–16. 10. Za FF UK se obou setkání zúčastnila prodě‑
kanka pro zahraničí. Po celý rok 2018 probíhala přípra‑
va konkrétních forem spolupráce v podobě společných 
letních škol, hostujících přednášek a v dlouhodobém 
výhledu společných studijních programů.

16. Spolupráce s kulturními středisky

Filozofická fakulta UK dlouhodobě spolupracuje s řadou 
mezinárodních institucí, jejichž posláním je šířit poznat‑
ky o kultuře a jazyce svých zemí. S ohledem na aktivity 
organizované přímo v rámci FF UK zasluhuje zvláštní 
pozornost například spolupráce s Instituto Camões (Por‑
tugalsko), Instituto 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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V roce 2018 se na Filozofické fakultě UK realizovalo 265 
výzkumných projektů financovaných z národních, me‑
zinárodních i univerzitních dotačních titulů. Intenzivní 
činnost základních součástí FF UK vedla ke zvýšení po‑
čtu podaných projektových žádostí v základním výzku‑
mu a také ke zdárnému získávání projektů.

V návaznosti na úspěšné žádosti z předešlých let po‑
kračovala realizace a spuštění dalších projektů podpoře‑
ných z evropských strukturálních a investičních fondů. 
V roce 2018 tak bylo realizováno 8 projektů v rámci Ope‑
račního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z toho 
5 bylo mezifakultních a zbylé 3 realizovala pouze FF UK. 
Další 2 projekty byly realizovány v rámci Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR a 1 projekt v rámci Pro‑
gramu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svo‑
bodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. V souvislosti 
s nárůstem počtu těchto administrativně náročných 
projektů vznikla potřeba posílení podpory děkanátních 
oddělení.

Rok 2018 byl prvním rokem realizace projektu Krea-
tivita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v pro-
pojeném světě (KREAS) financovaného z Operačního pro‑
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní 
výzkum. Od ledna 2018 byli v projektu zapojeni klíčoví 
pracovníci a většina administrativního týmu, v dalších 
měsících došlo k nárůstu zapojených výzkumníků a rea‑ 
lizační tým přesáhl 150 osob. Od vydání právního aktu 

(duben 2018) do konce roku 2018 bylo v rámci projektu 
uskutečněno 200 pracovních cest a bylo pozváno 163 
zahraničních expertů. Za první rok z pěti let realizace 
projektu bylo vykázáno 59 odborných publikací, což je 
23 % z cílové hodnoty. Odborných publikací se zahra‑
ničním spoluautorstvím bylo vykázáno 9, což je 16 % 
cílové hodnoty. Nejnižší dosažená hodnota indikátoru 
je zatím v počtu účastí podpořených výzkumných týmů 
realizovaných v programech mezinárodní spolupráce, 
u kterého je však žádoucí nárůst až v pozdějších letech 
realizace projektu. Na konci roku 2018 započala věcná 
kontrola projektu externí poradenskou společností.

Fakulta se podílela také na významném projektu 
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlo-
vě – VRR, v rámci nějž bylo zmodernizováno vybavení 
učeben, zařízení knihoven, byla posílena a zabezpeče‑
na konektivita v rámci výukových prostor a posílena 
serverová infrastruktura. Z celkového rozpočtu projek‑
tu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
mohla FF UK využít 58,8 mil. Kč.

V projektu Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro‑
běhly první dvě stavební etapy a bylo tak zrekonstruo‑
váno 6 poslucháren.

Rok 2018 přinesl další úspěchy v rámcovém progra‑
mu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020. Konsorci‑
um univerzit (kromě FF UK jakožto koordinátora pro‑

I V.  P RO J EKTOVÉ  Ř Í Z EN Í 
  A  GRANTOVÁ  Č INNOST
 
garant kapitoly: 
Mgr. Zdeňka Filipová, proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost



Výroční zpráva 2018

jektu jde o University of Kent, Freie Universität Berlin, 
Université Paul Valéry, Montpellier III a Universidade do 
Porto) pod vedením prof. PhDr. Martina Procházky, CSc., 
získalo grant v rámci programu Marie Curie Skłodowska 
Actions – European Joint Doctorate na projekt Migra-
tion and Modernity – Historical and Cultural Challenges 
(MOVES). Projekt v hodnocení získal výjimečných 98 % 
a bude podporován po dobu 4 let. V roce 2018 proběhly 
přípravy konsorciální smlouvy a realizace projektu za‑
čne v březnu 2019.

Koncem roku 2018 došlo také k úspěšnému ukončení 
realizace projektu H2020 Cultural Opposition: Understan-
ding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist 
Countries (COURAGE), kterého se účastnil tým vedený 
Mgr. Miroslavem Michelou, Ph.D.

V roce 2018 se FF UK stala partnerem dvou mezi‑
národních projektů strategického partnerství v rámci 
programu Evropské komise Erasmus+, v jednom z nich 
v roli hlavního koordinátora.

V rámci výzkumného fondu CELSA (Central Europe 
Leuven Strategic Alliance), kterého je UK členem, byl 
v roce 2018 podpořen projekt The Landscape setting of the 
pyramids of Abusir (Egypt) pod vedením prof. Mgr. Mi‑
roslava Bárty, Dr.  Projekt realizovaný ve spolupráci 
s KU Leuven by měl vést k podání společného kolabo‑
rativního projektu v H2020 či v obdobném evropském 
programu.

V roce 2018 získala FF UK 15 nových projektů v sou‑
těži Grantové agentury ČR (ze 42 podaných), 1 projekt 
v první soutěži TA ČR ÉTA (řešitelem projektu s ná‑
zvem Profesionalizace sociální práce v České republice je 
doc. PhDr. Oldřich Matoušek, partnery jsou Masarykova 
Univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci) a sta‑
la se koordinátorem nového projektu realizovaného 
v rámci soutěže NAKI II (řešitelkou projektu s názvem 
Řeč materiálu − tradiční řemeslné technologie pro záchranu 
kulturního dědictví a současný životní styl je PhDr. Barbora 

Půtová, Ph.D., partnery jsou Národní památkový ústav 
a Národní technické muzeum).

Projekty FF UK získaly podporu také zahraničních 
nebo tuzemských nadací, z nových dlouhodobějších pro‑
jektů lze zmínit například Akademické centrum Borise 
Němcova pro výzkum Ruska nebo z těch úspěšně dokon‑
čených Oral History of Czechoslovakia and the Vlach Roma 
podpořený nadací Bader Philanthropies, Inc.
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1. Provoz a vnitřní správa fakulty

Pracovníci Správy budov FF UK realizovali v roce 2018 
celou řadu akcí zaměřených jednak na rozvoj podpůr‑
ných 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 využi‑
tí některých objektů ve správě rektorátu a ve správě 
Kolejí a menz UK a připravilo plán řady dislokačních 
změn, z nichž některé mají za cíl navýšení prostorové‑
ho zabezpečení FF UK, jiné míří na zkvalitnění stávají‑
cích 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 fakul‑

tu), byly v květnu 2018 zahájeny stavební práce, jež by 
měly být dokončeny koncem roku 2019. Prostory budou 
od ledna 2020 využity pro celofakultní projekt KREAS, 
který FF UK v roce 2017 získala.

Na podzim roku 2017 došlo v souvislosti s přípravou 
celkové rekonstrukce objektu v Celetné 13 k vystěho‑
vání pracovišť FF UK, stavební práce začaly v roce 2018 
a dokončení rekonstrukce objektu je plánováno na léto 
2019. S výukou se v Celetné 13 počítá od zimního se‑
mestru 2019.

V rámci projektu Kampus Hybernská byla zahájena 
ze strany magistrátu Hlavního města Prahy rekon‑
strukce vybraných prostor pro tzv. třetí roli univerzity 
(např. pro aktivity projektu Library of Languages, činnost 
studentských spolků aj.). V polovině roku 2018 si převza‑
la zajištění provozu Kampusu Hybernská Správa budov 
FF UK, mimo jiné s důrazem na koordinaci a zajištění 
BOZP a PO.

2.2 Akce investičního charakteru financované 
především ze státního rozpočtu

V průběhu roku 2018 probíhaly investiční akce v rámci 
investičních záměrů realizovaných z prostředků státní 
dotace.

V minulých letech byly připraveny a podány inves‑
tiční záměry v rámci programu 133 210, jehož ukončení 
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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 – přípravné a projektové práce (s předpokláda‑
ným ukončením v roce 2020). Poté, co byla v roce 2016 
úspěšně zorganizována veřejná dvoukolová architekto‑
nická soutěž na využití budov FF UK v Opletalově ulici, 
postoupili jsme k navazujícímu jednacímu řízení o pro‑
vedení následných projektových prací. Vítězem výběro‑
vého řízení se stal projekt předložený Ing. arch. Václa‑
vem Škardou. Následně se rozběhla příprava projektové 
dokumentace podle jednotlivých kapitol a funkčních 
celků. Průběžně probíhalo projednávání projektu s pa‑
mátkáři. V roce 2018 bylo hlavním úkolem získání územ‑
ního 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. Nařízením MŠMT 
byl stanoven podíl spolufinancování ze strany FF UK 
na 15 %.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa. 
V rámci této stavební akce byla v roce 2018 dokončena 
náročná výměna jednoho z předních výtahů hlavní bu‑
dovy. Nový výtah s prosklenou věží, přístupný přímo ze 
dvora, dále zlepšuje bezbariérovost budovy.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – II. eta- 
pa. Realizace této akce měla být rozložena do tří etap 
v  letech 2017–2019 a  zahrnovala kompletní opravu 
střech a fasád včetně oken hlavní budovy. V roce 2018 
byly opraveny fasády směrem na náměstí Jana Pala‑
cha včetně obou rizalitů a fasáda do ulice Široké. Velmi 

problematickou se ukázala být renovace oken a rekon‑
strukce teras, kdy realizační firma nebyla schopna za 
2 roky dokončit ani jediné okno, naopak jich mnoho 
nenávratně poškodila. V hydroizolačním souvrství dvou 
rekonstruovaných teras pak byla odborným posudkem 
prokázána stojící voda. Z těchto důvodů a dále z důvodu 
nedostatečného vedení a zajištění stavby začátkem roku 
2019 FF UK odstoupí od smlouvy o dílo. Havarijní stav 
jak oken, tak teras bude muset být následně sanován 
z prostředků fakulty.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – III. eta- 
pa. Investiční záměr zahrnuje projektovou přípravu 
a vlastní rekonstrukci všech vnitřních, dosud nerekon‑
struovaných prostor hlavní budovy a jejich vybavení. 
Z důvodu časové náročnosti přesahující nastavená pravi‑
dla programu nezahrnuje tento investiční záměr rekon‑
strukci velkých poslucháren a auly. Záměr byl předložen 
k registraci počátkem roku 2016, v průběhu roku došlo 
ke snížení prostředků v programu 131 210 a registrace IZ 
byla pozastavena. Záměr byl zaregistrován v upravené 
podobě v prvním čtvrtletí 2017. Stavební realizace akce 
se předpokládala během let 2018–2019. Koncem roku 
2018 rozhodlo vedení fakulty tento investiční záměr 
z důvodu nedostatečné připravenosti celé akce přesu‑
nout do navazujícího investičního programu MŠMT.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. eta-
pa. Záměr obsahuje úpravu vstupních prostor auly a re‑
konstrukci sociálních zařízení a byl zaregistrován v prv‑
ním čtvrtletí 2017. V létě 2017 proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele a na podzim 2017 byla zahájena stavební 
realizace, jejíž dokončení se předpokládalo v roce 2018. 
Bohužel ani tento investiční záměr se nepodařilo vinou 
zhotovitele dokončit. Na podzim 2018 FF UK odstoupila 
od smlouvy o dílo, když realizační firma dokončila pouze 
sociální zařízení v jednom patře, místo plánovaných 3. 
Na začátku roku 2019 podá FF UK na MŠMT návrh na 
změnu investičního záměru a v průběhu roku se poku‑
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sí původně zamýšlený rozsah rekonstrukce sociálních 
zařízení dokončit s novým zhotovitelem.

− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – V. eta- 
pa. Investiční záměr zahrnuje modernizaci kotelny, 
vzduchotechniky a systému MaR. V roce 2017 probí‑
hala příprava investičního záměru, jeho předložení se 
předpokládalo v polovině roku 2018 a stavební realiza‑
ce v roce 2019. V průběhu roku 2018 zpřísnilo MŠMT 
dotační podmínky, když umožnilo registrovat pouze 
investiční záměry s již vydaným stavebním povolením. 
Jelikož tímto FF UK nedisponovala, nebyla V. etapa mi‑
nisterstvem zaregistrována.

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

Správa budov se podílela na přípravě projektových žá‑
dostí, jež FF UK podala během roku 2016 na výzvu MŠMT. 
FF UK získala financování pro projekt OP VVV – ERDF 
Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK. Realizace rekon‑
strukce 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 pro‑
sinci 2017 byly zahájeny stavební práce na prvních dvou 
posluchárnách. V roce 2018 byly v rámci druhé etapy 
dokončeny další čtyři posluchárny a v roce 2019 bude 
akce dokončena rekonstrukcí posledních dvou, včetně 
velké auly. Celá tato investiční stavební akce probíhá bez 
vážnějších problémů.

3. Průběžné rekonstrukce a opravy

V  průběhu roku 2018, stejně jako v  předcházejících 
letech, proběhla řada údržbových či drobných rekon‑
strukčních prací malého rozsahu, odstraňování závad, 
výměn a repasí mobiliáře, výmaleb, výměn podlahových 

krytin a žaluzií, sanitárního vybavení apod., které byly 
realizovány buď na základě požadavků kateder a ústavů, 
případně oddělení děkanátu, nebo na základě inspekce 
a posouzení potřebnosti realizace ze strany Správy bu‑
dov FF UK. Tato standardní činnost bude probíhat i v ná‑
sledujících letech. Při posuzování nutnosti dílčích úprav 
bylo vždy přihlíženo k jejich naléhavosti a skutečnosti, 
zda daný požadavek není efektivněji řešitelný v rámci 
dlouhodobě plánovaných rekonstrukčních prací.

Nadto musela Správa budov řešit opakované havárie 
zatékání do budovy, způsobené nedostatečným zastře‑
šením rekonstruované terasy č. 1, kdy realizační firma 
nebyla schopna zajistit odpovídající systémové řešení 
a do budovy tak zateklo celkem 8x. Největší škody způ‑
sobilo zatékání do depozitu knihovny Ústavu germán‑
ských studií.
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Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které 
zajišťuje rozvoj a provoz informačních technologií na 
FF UK a poskytuje podporu uživatelům z řad zaměstnan‑
ců. Z hlediska technologické vybavenosti fakulty v sou‑
časné době obhospodařuje 63 virtuálních serverů, z če‑
hož 38 je na platformě Linux a 25 na platformě Microsoft.

LVT spravuje také aktivní síťové prvky – routery 
a switche – v celkovém počtu 47 ks (nárůst o 1 ks oproti 
roku 2017) a přípojné body pro bezdrátovou počítačovou 
síť – 55 ks (nárůst o 2 ks). V rámci smlouvy s externím 
dodavatelem zajišťuje také 14 velkých síťových tiská‑
ren pro tisk a kopírování sloužících potřebám studentů 
a zaměstnanců a 14 menších tiskáren pro základní sou‑
části s integrovaným účtovacím systémem. Nezávisle 
je spravováno taktéž 95 menších sdílených tiskáren na 
odděleních děkanátu a základních součástech (nárůst 
o 5 ks). LVT také spravuje a udržuje přibližně 700 fakult‑
ních 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 zabezpe‑
čující služby sdílení souborů, tiskové služby v rámci zá‑
kladních součástí a infrastrukturu pro systém MyQ pro 
tisk a kopírování studenty. Dále oddělení udržuje řadu 
webových služeb a spravuje webové stránky fakulty, fa‑
kultní intranet integrovaný do cloudové infrastruktury 

Office 365, systém pro synchronizaci účtů uživatelů do 
cloudu (Azure AD Connect) a poskytuje infrastrukturu 
a podporu pro provoz webových stránek základních 
součástí, konferencí, fakultních časopisů, výzkumných 
a studentských projektů.

LVT zajišťuje rovněž emailové služby – spravuje více 
než tisíc mailových schránek a provozuje služby elek‑
tronických 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, vy‑
volávacího software Call 250, aktualizačního systému 
WSUS, geoinformačního systému ArcGIS, právního sys‑
tému ASPI, spravuje zálohovací systémy HP DataProtect 
a Veeam, dohledový systém Nagios, antivirové systémy 
(AVG, Symantec) a má na starosti údržbu infrastruk‑
tury ekonomického systému IFIS včetně spisové služ‑
by a na něj napojeného fakultního e ‑shopu a plateb‑
ní brány. Zabezpečuje také provoz licenčních serverů 
pro software provozovaný na základních součástech 
(např. SPSS). S fakultními knihovnami spolupracuje na 
podpoře knihovních informačních systémů a zajišťuje 
infrastrukturu pro provoz webových aplikací vnitřní 
agendy, např. aplikací pro evaluaci výuky, studentských 
žádostí, interních objednávek, rozvrhů ZS, akreditační 
databáze fakulty nebo volební aplikaci.
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S Ústavem výpočetní techniky (UVT) při rektorátu 
UK spolupracuje LVT při správě celouniverzitních in‑
formačních systémů – jedná se zejména o personální 
systém Elanor (a navazující systémy pro evidenci do‑
cházky 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 celo‑ 
univerzitních agend.

LVT se stará také o audiovizuální techniku na fakultě, 
zajišťuje instalaci, správu a údržbu projekčních systémů 
(projektor, počítač, plátno, DVD atd.), jimiž jsou vybave‑
ny některé učebny, realizuje internetový streaming, vi‑
deozáznam 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.

LVT se podílí na vývoji a  implementaci inova‑
cí v rámci fakultní technologické infrastruktury. Ve 
spolupráci se studijním oddělením, oddělením vědy 
a oddělením přijímacího řízení a vnějších vztahů LVT 
zajišťuje koordinaci fakultních vývojových požadav‑
ků, které se týkají IS Studium a jsou řešeny přes sys‑
tém SUP (tj. Správa uživatelských požadavků). LVT se 
v souvislosti s touto agendou prostřednictvím svého 
zástupce účastní celouniverzitních vývojových akti‑
vit. Spolu s osobním oddělením LVT spolupracuje na 
zvyšování integrace systému WhoIS a EGJE s dalšími 
fakultou užívanými systémy (např. aplikace Žádosti; 
Nepřítomnosti), s ekonomickým oddělením na vylep‑
šování komunikace systému iFIS s různými databázemi 
a aplikacemi (např. SIS modul Stipendia). LVT se ve 
spolupráci s ostatními odděleními děkanátu zabývá 
implementací zcela nových technologických řešení stá‑
vající agendy, tedy například implementací webových 
nástrojů, které zajišťují digitalizaci oběhových agend 

v prostředí VERSO (např. moduly Smlouvy, Mobility, 
Žádanky aj.).

1. Řešené projekty

1.1 Nová PC pro studenty

V roce 2018 bylo na FF UK na základě výběrového řízení 
v rámci projektu OP VVV pořízeno 191 nových PC do fa‑
kultních knihoven určených primárně pro samostatnou 
práci studentů. PC jsou vybavena operačním systémem 
Windows 10 a standardním kancelářským software.

1.2 Nové notebooky pro studenty

V roce 2018 bylo na FF UK na základě výběrového 
řízení v rámci projektu OP VVV pořízeno také 210 no‑
vých notebooků určených pro studenty. Část (80 ks) 
byla instalována v Knihovně Jana Palacha ve výpůjčním 
systému LapSafe, zbytek je určen pro studenty pracující 
na významných výzkumných projektech.

1.3 Nové aktivní síťové prvky

V roce 2018 byla na FF UK na základě výběrového řízení 
v rámci projektu OP VVV pořízena také celá řada nových 
aktivních síťových prvků. Jedná se zejména o 2 ks fire‑
wallů určených pro zvýšení ochrany vnitřní sítě FF UK 
před útoky zvenčí a o 13 ks nových síťových switchů 
umožňujících zvýšení propustnosti sítě.

1.4 Rozvoj pokrytí wifi signálem

V roce 2018 byly na základě výběrového řízení v rámci 
projektu OP VVV pořízeny a nasazeny dva nové hard‑
warové kontroléry wifi sítě FF UK a pořízeno 52 ks WiFi 
přístupových bodů pracujících v pásmech 2,4 a 5 GHz 
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a  podporujících standardy 802.11a/b/g/n a  802.11ac 
wave 2. V důsledku toho došlo k významnému zlepšení 
pokrytí FF UK wifi signálem i k navýšení přenosových 
rychlostí.

1.5 Rozvoj webových aplikací pro agendy 
FF UK

V rámci dalšího rozvoje pokračoval vývoj a údržba apli‑
kací Objednávky a Žádosti. Zároveň byl zahájen projekt 
aplikace Nepřítomnosti, která bude sloužit k eviden‑
ci dovolených a nemocí, zároveň bude automatizovat 
kalkulaci stravenek a nahradí tak zastaralou aplikaci 
Docházka. Aplikace Nepřítomnosti byla uvedena do 
zkušebního provozu s plánovaným plným nasazením 
v roce 2019. Na Intranetu FF UK byly zároveň zprovoz‑
něny aplikace pro automatizaci workflow spojeného 
s podáváním žádostí o příspěvek na konferenční výjezdy 
a příspěvek na konferenční příjezdy zahraničních hostů 
z fondu zahraničního oddělení. Fakulta dále zahájila 
rozsáhlý projekt digitalizace oběhových agend (tj. žáda‑
nek, likvidačních listů, smluv, cestovních příkazů atd.), 
jehož dokončení se předpokládá cca v polovině roku 2019 
a na kterém se LVT podílí. Součástí tohoto projektu je 
i plánované vylepšení možnosti zobrazení dat obsaže‑
ných v systému iFIS prostřednictvím prostředí VERSO 
(moduly Manažerský informační systém a modul Služby 
řešitelům).

1.6 Rozvoj webu

V rámci další fáze projektu inovace webových prezentací 
fakulty pokračovaly v roce 2018 práce na webech základ‑
ních součástí, webech konferencí a webech časopisů 
vydávaných fakultou. V průběhu roku bylo spuštěno 24 
nových webů založených na fakultních šablonách a 13 
dalších samostatných webových prezentací.

1.7 Rozvoj AV techniky

V roce 2018 bylo na základě výběrového řízení v rámci 
projektu OP VVV pořízeno a nainstalováno také 5 ks 
projektorů s vysokým rozlišením, 21 ks hybridních la‑
serových a LED projektorů, 11 ks aktivních reproduk‑
torových systémů a 14 ks pasivních reproduktorových 
systémů v kombinaci se zesilovači. Pořízeno a nainsta‑
lováno bylo také 21 ks nových pláten a dva komplexní 
řídící systémy pro AV techniku.
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Knihovna FF UK je pracovištěm, které poskytuje veřejné 
knihovnické a informační služby členům akademické 
obce FF UK, UK, odborné veřejnosti a  dalším zájem‑
cům. Knihovna FF UK je tvořena několika organizačními 
složkami.

Základními složkami jsou Středisko vědeckých in‑
formací (dále SVI) a oborové knihovny, které jsou or‑
ganizačně podřízeny ředitelce Knihovny FF UK. Těmi‑
to knihovnami jsou Knihovna Historického kabinetu, 
Knihovna anglistiky a romanistiky, Knihovna Jana Pa‑
lacha (dále KJP), Knihovna Šporkova paláce, Knihovna 
Ústavu etnologie, Knihovna Celetná a Knihovna Ústa‑
vu hudební vědy. Přidruženými složkami jsou oborové 
knihovny, které jsou organizačně podřízeny jednotlivým 
základním součástem FF UK.

SVI zajišťuje majetkoprávní evidenci knihovních 
fondů FF UK, akvizici a katalogizaci všech druhů doku‑
mentů, správu seriálů (tedy časopisů, vydavatelských 
edic, nepravidelně vydávaných číslovaných řad studií 
a nálezových zpráv s archeologickou dokumentací, ro‑
čenek 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 obo‑
rových knihovních fondů, výpůjční služby, vzdělávací 
akce a semináře pro uživatele.

1. Knihovní fondy a informační zdroje

Knihovní fondy fakulty dosáhly celkově 1 030 390 jedno‑
tek. Oproti roku 2017 tak došlo k poklesu, který je však 
způsobem probíhajícími revizemi fondu. Převážnou 
část evidovaných fondů tvoří knihy a vázané časopisy. 
Celkem 913 027 jednotek je přístupných v oborových 
knihovnách, zbytek v příručních knihovnách. Z cel‑
kového počtu je zhruba 80 000 jednotek stále nezpra‑
covaných.

Knihovny fakulty v roce 2018 doplnily do svých fondů 
celkem 20 259 evidovaných knihovních jednotek, oproti 
předchozímu roku došlo tedy k nárůstu akvizice o 1648 
svazků. Kromě tradičních typů dokumentů bylo v roce 
2018 nakoupeno do trvalého vlastnictví i 1422 elektro‑
nických knih.

Poměr způsobu nabytí dokumentů se pozměnil: vět‑
šina dokumentů byla nakoupena z grantů (6768 oproti 
1987 v roce 2017), z běžného rozpočtu bylo nakoupeno 
3128 dokumentů. Dalšími formami nabytí zůstávají dary, 
převody a výměna.

Bibliografické záznamy a informace o lokaci nově 
získaných dokumentů jsou dostupné v Centrálním ka‑
talogu UK na http://ckis.cuni.cz nebo prostřednictvím 
ukaz.cuni.cz.

V I I . KN IHOVNA  F F   UK
 
garant kapitoly: 
PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., ředitelka Knihovny FF UK
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2. Periodické a seriálové dokumenty

V rámci centrálního nákupu časopisů, který zajišťuje 
SVI, bylo do knihoven fakulty zakoupeno celkem 220 
domácích a zahraničních titulů časopisů, z toho je 125 
časopisů české a slovenské provenience, 95 titulů pochá‑
zí z 20 evropských států, dále z USA, Kanady a Dálného 
východu (Číny, Vietnamu a Japonska). Nejvíce zahranič‑
ních časopisů nakoupila fakulta z Německa (27), USA (13) 
a z Ruska (8). Většina časopisů je stále nakupována ve 
formě print, avšak 17 zahraničních titulů bylo odebírá‑
no ve formě print + online, protože zdaleka ne všechny 
objednané tituly jsou vydávány v obou formách. Pouze 
ve formě online odebírala fakulta 3 tituly časopisů.

Kromě nákupu získala fakulta 109 dalších titulů časo‑
pisů, a to formou výměny převážně s univerzitami a vě‑
deckými institucemi z 28 států světa. Kromě Česka (23 
titulů) byly nejvíce zastoupeny Slovinsko (9), Německo, 
Francie a Japonsko (po 7 titulech). Dalšími výměnnými 
partnery byly instituce z evropských států, USA, Turec‑
ka a 4 státy Jižní Ameriky.

Celková finanční hodnota získaných titulů je 
80 918 Kč. Prodejní ceny jsou uvedeny u 75 titulů, v pří‑
padě zahraničních časopisů převážně v eurech nebo 
v USD. Pro přepočet cen na Kč byl použit kurz Komerční 
banky.

Tržní cenu zbývajících 34 titulů časopisů se nepo‑
dařilo zjistit, proto jsme ji odhadli podle dostupných 
kritérií (v relaci k cenám nakupovaných časopisů, zemi 
původu, rozsahu čísel, nebo vybavení – např. barevné 
fotografie, 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) pez.cuni.cz, 

zároveň lze však pro nalezení vhodných zdrojů využít 
vyhledávač, resp. discovery službu UKAŽ (ukaz.cuni.
cz). Přístup je možný i vzdálený (např. z domova), a to 
po přihlášení skrze Centrální autentizační službu UK.

V  roce 2018 bylo uživatelům z  řad zaměstnanců 
a studentů FF UK zpřístupněno celkem 104 oborových 
a multioborových databází (z toho 35 bibliografických, 
65 plnotextových a čtyři databáze jiného typu). Vybrané 
celouniverzitně dostupné databáze jsou přístupné i pro 
absolventy a externí registrované uživatele.

V roce 2018 uplynul první rok od oficiálního spuš‑
tění projektu CzechELib, jehož 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 2018 byly spuštěny prvotní přístupy k několika 
databázím, o které měla UK zájem. Pro fakultu tak byl 
zajištěn přístup k většině zdrojů, které fakulta poptáva‑
la, a zároveň k tzv. páteřním zdrojům, ke kterým mají 
přístup všechny fakulty UK.

Ke konci roku 2018 skončil přístup k portálu stu‑
dijních materiálů „Elektra“ a jako náhrada je využíván 
systém Moodle. Ve stejném období byl také ukončen 
přístup k databázi „Film Television Literature Index 
with Full Text“, prodloužení předplatného nebylo za‑
jištěno u databáze „Thesaurus Linguae Graceae“. Zdroj 

„Literature Resource Center“ byl nově nahrazen zdrojem 
„Gale Literary Sources“.

Uživatelé mají možnost online čtení i stahování vel‑
kého počtu elektronických knih na externí čtecí zaří‑
zení formou off ‑line výpůjčky. Čtečky elektronických 
knih a tablety si mohou uživatelé taktéž v knihovnách 
vypůjčit. K předpláceným kolekcím jsou rovněž dostup‑
né i elektronické knihy vydané ve Vydavatelství FF UK 
a Nakladatelství Karolinum.

Knihovna FF UK také pořádá praktické semináře 
EIZ pro akademickou obec a veřejnost. Tyto semináře 
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usnadní čtenářům cestu ke kvalitním studijním mate‑
riálům pro sepsání seminární, diplomové a disertační 
práce.

4. Finance

Finanční prostředky na nákup literatury byly již tra‑
dičně čerpány z několika zdrojů: z fakultního rozpočtu 
byly hrazeny tištěné a elektronické časopisy v hodnotě 
518 129 Kč a neperiodická literatura (knihy, nová mé‑
dia atd.) za 1 301 357 Kč. Z finančních prostředků fakulty 
byly hrazeny i náklady na nákup databází a elektronic‑
kých knih ve výši 1 226 171 Kč. Na nákup informačních 
zdrojů tedy uvolnila fakulta ze svého rozpočtu celkem 
3 159 560 Kč.

Podle platných pravidel UK o hospodaření s granto‑
vými finančními prostředky byla do fondů fakultních 
knihoven zaevidována a zpracována literatura tištěná 
i elektronická a periodika získané z grantů, rozvojových 
projektů a dalších mimorozpočtových zdrojů v hodnotě 
13 419 907 Kč.

Kromě uvedených finančních zdrojů nakupovaly 
knihovny fakulty i z peněz získaných jako pokuty z pro‑
dlení. Za 159 021 Kč zakoupily zejména duplikáty studijní 
literatury a chybějící čísla časopisů, za 198 051 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, převazby a opravy knih, čárové kódy, 
kódy RFID a RFID technika, signaturní štítky, etikety 
a ochranné folie, razítka pro označování knih atd.) v cel‑
kové výši 261 796 Kč. Vedle knihovních pomůcek platila 
fakulta za pronájem a zužitkovanou elektrickou ener‑
gii v depozitních skladech Knihovny AV ČR v Jenštejně 
a v Centru doktorandských a manažerských studií (Krys‑
tal) roční poplatek v celkové výši 155 760 Kč, dále za poš‑

tovné za meziknihovní výpůjční služby (19 161 Kč) a za 
stěhovací (26 136 Kč) a reprografické (14 590 Kč) služby.

5. Služby

5.1 Výpůjční služby

Knihovna FF UK měla na konci roku 2018 celkem 11 588 
registrovaných uživatelů. Celkem 6414 uživatelů (odpo‑
vídá 47 %) je z řad studentů, 3158 (23 %) jsou uživatelé 
z jiných fakult Univerzity Karlovy, 888 (7 %) uživatelů 
je z řad zaměstnanců fakulty.

V Knihovně FF UK bylo v roce 2018 realizováno cel‑
kem 97 343 výpůjček. Z toho 76 % bylo uskutečněno stu‑
denty (73 743 výpůjček), 10 % uživateli z UK (9919) a 10 % 
zaměstnanci filozofické fakulty (9636).

V rámci národní kooperace knihoven bylo Soubor‑
ným katalogem České republiky přijato 9985 bibliogra‑
fických záznamů.

5.2 Podpora vědy

V rámci SVI působil pracovník podpory pro vědu a vý‑
zkum. Velkou část pracovní náplně v roce 2018 tvořila 
podpora akademickým, vědeckým a jiným publikujícím 
pracovníkům fakulty a doktorandům při zavádění per‑
sonálních identifikátorů. Tato povinnost byla zavedena 
Opatřením rektora č. 28/2016 a jejím cílem bylo zavést 
jednoznačnou identifikaci autorů a jejich publikačních 
výsledků na UK.

Zmíněným OR byla všem publikujícím pracovní‑
kům a doktorandům stanovena povinnost založení me‑
zinárodního identifikátoru ORCID (Open Researcher 
and Contributor ID) a pro autory, jejichž publikace jsou 
k nalezení v databázích Web of Science a Scopus, pak po‑
vinnost zavedení identifikátorů Researcher ID (pro Web 
of Science) a Scopus Author ID (pro Scopus). V případě, 
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že autoři měli publikace ve Web of Science a Scopus, 
dále vznikla povinnost tyto databáze prostřednictvím 
identifikátorů Researcher ID a Scopus Author ID propojit 
s mezinárodním identifikátorem ORCID.

Zároveň s tím měla fakulta povinnost jmenovat fa‑
kultního koordinátora odpovědného za zajištění tvorby 
identifikátorů a metodické podpory jednotlivým auto‑
rům. Koordinátor pak měl povinnost vkládat jednotlivé 
identifikátory do systému WhoIs a propojit je tak s kon‑
krétními zaměstnanci či doktorandy FF UK.

Se zavedením GDPR došlo během roku 2018 i ke změ‑
nám v rámci procesu zavádění personálních identifi‑
kátorů. Na podzim vešlo v platnost Opatření rektora 
č. 24/2018, které upravuje pravidla pro evidenci, sběr, 
správu a využití údajů o tvůrčí činnosti na UK. Spolu 
s tím došlo k některým změnám i při zavádění personál‑
ních identifikátorů, mj. vznikl nový jednotný systém IS 
Věda, do něhož si nyní personální identifikátory mohou 
vkládat sami publikující autoři. Povinností fakultního 
koordinátora pak je kontrolovat a schvalovat identifiká‑
tory v tomto systému na základě informace od autora, 
který podá zprávu, že svoje ID do systému vložil.

K prosinci roku 2018 bylo v rámci filozofické fakulty 
zavedeno celkem na 1500 identifikátorů ORCID, z toho 
přes 600 patřilo publikujícím zaměstnancům (přibližně 
85 % všech akademických, vědeckých a jiných publiku‑
jících pracovníků FF UK) a téměř 950 pak doktorandům 
(téměř 95 % všech doktorandů).

V rámci SVI byla také zavedena nová služba nabízející 
setkávání především s novými akademickými pracovníky. 
Tato setkání zaměstnancům poskytují možnost sezná‑
mit se s Knihovnou FF UK jako celkem, a především pak 
s konkrétními službami, které jsou akademickým pra‑
covníkům skrze knihovnu k dispozici. Velký zájem byl 
především o informace ohledně vyhledávání citačních 
ohlasů v databázích např. k habilitačním řízením akade‑
miků, případně ze strany kateder k akreditačním řízením.

5.3 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Vedle výpůjček pro vlastní čtenáře slouží fond také uži‑
vatelům externích knihoven na území České republiky, 
a to prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb 
(MVS). Stále největší objem MVS je realizován formou 
výpůjček dokumentů z knihoven fakulty (467), menší 
část, převážně články z časopisů, zasláním tištěné ko‑
pie (39). Celkem tedy poskytly fakultní knihovny 506 
dokumentů uživatelům z jiných knihoven, což je více 
jak dvojnásobek počtu, který si pro své interní uživatele 
vyžádaly samy knihovny fakulty (241 požadavků, z toho 
196 výpůjčkou a 45 tištěných kopií).

5.4 Vzdělávací akce pro uživatele knihoven

Od roku 2017 je pod vedením Knihovny FF UK vyučován 
seminář Kurz informační gramotnosti. Jedná se o výbě‑
rový, akreditovaný seminář pro studenty Univerzity 
Karlovy vyučovaný blokovou formou, jehož cílem je při‑
pravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní 
seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího 
stupně. V roce 2018 proběhl v pořadí druhý semestr vý‑
uky, ve výuce se vystřídali dva vyučující. V blocích byla 
vyučujícími postupně prezentována následující téma‑
ta: seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven 
obecně, Open Access a predátoři, úvod do elektronic‑
kých informačních zdrojů a informační systémy na UK.

V rámci vzdělávání uživatelů zajišťovaly knihovny 
také 2 další typy školení mimo běžné studium. První 
bylo určeno pro pracovníky fakulty, včetně knihovní‑
ků. Druhé školení pak bylo uzpůsobeno pro širokou 
veřejnost. Tato školení byla zaměřena na seznámení 
s elektronickými informačními zdroji (EIZ), praktické 
vyhledávání v předplácených i volně dostupných databá‑
zích, vědeckých časopisech a e ‑knihách, práci s nadstav‑
bovými nástroji EIZ i využití citačního manažeru Citace 
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PRO, který usnadňuje citování a vytváření seznamu 
literatury. Školení EIZ v průběhu roku 2018 proběhla 
v 9 termínech a zúčastnilo se jich 55 účastníků.

5.5 Projekt Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny je celostátní (a celosvětová) služba, do 
které se v roce 2014 zapojila i Knihovna Filozofické fakul‑
ty UK. Národním koordinátorem této služby je Národní 
knihovna a cílem služby je poskytnout široké veřejnosti 
odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě fak‑
tografických či bibliografických informací na základě 
fondů dotázané knihovny. Za celou dobu spolupráce 
s PSK zodpověděla FF UK celkem 340 dotazů. V roce 2018 
bylo zodpovězeno celkem 45 dotazů, z nichž 24 se týkalo 
lingvistiky, 12 historie a pomocných věd historických, 
ale oblíbenými okruhy byla i antropologie a etnografie 
či filozofie a náboženství. Zodpovídání dotazů zajišťují 
pracovníci SVI, přibližně čtvrtina dotazů je konzulto‑
vána s knihovníky oborových knihoven FF UK. Okruh 
spolupracujících fakultních knihoven se neustále rozši‑
řuje, a to v souvislosti s rozšiřujícím se okruhem témat.

5.6 Komunitní role Knihovny Jana Palacha

Knihovna Jana Palacha se organizačně podílí na kulturně 
vzdělávacích akcích, které jsou zpravidla přístupné jak 
studentům a zaměstnancům fakulty, tak široké veřej‑
nosti. Knihovna udržuje tradici spolupráce s fakultními 
studentskými spolky – např. Praxis či FFabula, jejímž 
akcím poskytuje prostor a organizační zajištění. Od roku 
2014 probíhá každoročně v Knihovně Jana Palacha Noc 
s Andersenem, celostátní akce na podporu dětského 
čtenářství s bohatým zábavným programem završeným 
nocováním v knihovně. V roce 2018 se uskutečnila již 
po páté, tentokrát s tematikou Rychlých šípů. Celkem 
25 dětí tak strávilo noc na fakultě.

V roce 2018 byly v Knihovně Jana Palacha k vidění 
celkem 3 fotografické výstavy. K dříve instalovaným 
reportážním cestovatelským fotografiím absolventky 
FF UK Karolíny Durdové a krajinářským fotografiím fa‑
kultního fotografa Martina Hundáka v závěru roku při‑
byla výstava fotografií fotografického spolku studentů 
Ústavu germánských studií FF UK, tematicky zaměřená 
na pražskou metropoli.

6. Personální zajištění

V roce 2018 se na činnosti knihoven podílelo 39 pracov‑
níků v zaměstnaneckém poměru (s celkovým úvazkem 
32,85). Na činnosti SVI a oborových knihoven se dále 
během roku 2018 podílelo 123 brigádníků z řad studentů 
fakulty, kteří odpracovali celkem 22 052 hodin.

V průběhu roku byli proškoleni jak noví pracovní‑
ci, 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 
18 osob a modul Výpůjční protokol 34 osob.

V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pracovníci 
Knihovny FF UK opět účastnili významných knihovnic‑
kých konferencí (Knihovny současnosti, Bibliotheca 
Academica), odborných seminářů pořádaných Ústavem 
informačních studií a knihovnictví FF UK nebo Národní 
knihovnou České republiky, semináře firmy DERS (ke 
sběru informací o publikační činnosti v OBD) a dalších 
seminářů věnovaných infomačnímu vzdělávání.

Již několik let si pracovníci SVI a oborových knihoven 
rozšiřují své znalosti a získávají nové zkušenosti při od‑
borných exkurzích do mimopražských knihoven, zejmé‑
na do těch, které poskytují služby v nově postavených 
budovách. V roce 2018 tak knihovníci navštívili estonské, 
lotyšské, dánské, belgické a německé knihovny. Všechny 
tyto cesty byly pro pracovníky Knihovny FF UK výrazně 
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obohacující a inspirativní. Zprávy ze všech cest jsou 
uveřejňovány na blogu Knihovny FF UK (https://www.
ff.cuni.cz/rubrika/knihovna/blog ‑knihovna/).

7. Řešené projekty

V roce 2018 Knihovna FF UK řešila projekt Podpora rozvoje 
studijního prostředí na UK. Díky němu se podařilo nakou‑
pit kompletní RFID vybavení do 6 knihoven včetně čtyř 
nových selfchecků, stolní počítače a notebooky včetně 
samoobslužného zařízení pro jejich výpůjčku, ochranné 
materiály pro knihy, tištěné a elektronické knihy.

Součástí řešeného projektu byla i první výrazná re‑
vitalizace studoven Knihovny Jana Palacha od jejího 
otevření v roce 2010. Vznikly dvě zcela nové odpočin‑
kové zóny v červené a modré studovně. Součástí nové 
odpočinkové zóny v červené studovně je na míru navr‑
žená atypická knihovna zabudovaná do prostoru pod 
schodištěm, ve které knihovna zpřístupnila zcela novou 
sbírku odpočinkové literatury a komiksů. V předsálí 
zelené studovny byl obnoven sedací nábytek. V oddě‑
lení beletrie došlo k výraznějším úpravám umístění 
knižních regálů, jejichž cílem bylo efektivnější využití 
prostoru v místnosti a oddělení bylo vybaveno novým 
sedacím nábytkem. Kompletně byly nahrazeny původní 
již značně opotřebené police s volným výběrem periodik. 
V knihovně došlo ještě k dalším dílčím změnám a přibyla 
i nová květinová výzdoba. Cílem změn bylo zpříjemnění 
studijního prostředí, navýšení počtu studijních míst 
a obohacení nabídky o studijní místa různého typu, což 
je ostatně běžným trendem v zahraničních či nově pro‑
jektovaných knihovnách.

Od roku 2016 je věnována systematická péče re‑
trospektivnímu zpracování seriálových publikací po‑
stupně ve všech dílčích Knihovnách FF UK. Vytvářejí 
se nové záznamy, nebo upravují již stávající. Provádějí 
se deduplikace záznamů vzniklé centralizací katalo‑

gu či změnou knihovního systému z Tinlibu na Aleph 
a doplňují se k záznamům jednotky, tak aby souhlasil 
stav na regálu s knihovním systémem. Za první dva 
roky (2016–2017) jsou kompletně hotovy fondy seriálů 
v Knihovně Šporkova paláce a na Palachově náměstí 
fond Knihovny Ústavu hudební vědy, fond romanistiky 
a fond v Knihovně Ústavu filosofie a religionistiky. Zpra‑
cování probíhá dlouhodobě ve fondu slavistiky v Knihov‑
ně Jana Palacha a od roku 2018 v Knihovně katedry pomoc‑
ných věd historických a částečně v Historickém kabinetu.

Knihovna FF UK pokračuje v projektu skenování obá‑
lek a obsahů knih. Pravidelně tak jsou skenovány obálky 
a informačně nosné obsahy všech nově nakoupených 
knih všech knihoven FF UK a výběrově i staršího fondu. 
Obálky i obsahy jsou následně importovány do Centrál‑
ního 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. Prak‑
ticky to znamená, že čtenáři nyní mohou hledat knihy 
podle názvu kapitoly, statě apod.

Retrospektivně obsahy svých knih skenují Knihov‑
na Ústavu filosofie a religionistiky, Historický kabinet, 
Knihovna Ústavu hudební vědy, Knihovna Jana Palacha, 
Knihovna Ústavu Dálného východu, Knihovna Ústavu 
dějin umění, Knihovna Šporkova paláce, Knihovna Ce‑
letná, Knihovna anglistiky a amerikanistiky, příruční 
knihovna finštiny a Knihovna Ústavu pro archeologii. 
Celkem bylo takto během roku 2018 naskenováno 7478 
obálek a 7263 obsahů v celkovém počtu 24 645 stran.

V roce 2018 pokračovala práce na kontinuálně pro‑
bíhajícím celouniverzitním projektu ePrezenčka. Cílem 
projektu ePrezenčka je digitalizace a zpřístupnění často 
půjčovaných, těžko dostupných či na trhu nedostupných 
publikací z fondů knihoven Univerzity Karlovy. Od roku 
2017 taktéž pokračuje spolupráce Knihovny FF UK s vý‑
zkumným týmem Mgr. Miroslava Michely, Ph.D. (Ústav 
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českých dějin FF UK) na digitalizaci českých a sloven‑
ských subkulturních periodik, tzv. fanzinů. Cílem pro‑
jektu je zmapování těchto periodik, jejich digitalizace 
pro účel uchování a zpřístupnění odborné veřejnosti 
pro účely výzkumu.

Projekt WikiSofia je pokračující projekt naší fakulty, 
v rámci něhož jsou vytvářena elektronická skripta na 
platformě MediaWiki pro humanitní a sociálněvědní 
obory. Texty jednotlivých hesel vytvářejí studenti, vy‑
učující mají na starosti kontrolu a opravu těchto tex‑
tů. 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 chybě‑
jí. Zapojujeme studenty a vyučující z různých oborů, 
v základní skupině administrátorů a editorů je 8 aktiv‑
ních spolupracovníků, kteří systematicky pracují pod 
vedením garantů projektu. V tuto chvíli jsou zapojeni 
studenti a vyučující z následujících oborů: Psychologie, 
Informační studia a knihovnictví, Andragogika, Archiv‑
nictví a pomocné vědy historické a Sociologie. V rámci 
této spolupráce již bylo vytvořeno cca 2035 hesel a další 
stále přibývají. WikiSofia je aktivita podporovaná vede‑
ním naší univerzity, která prosazuje trend Open Access 
bezplatného přístupu k vědeckým informacím.
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1. Uchazeči o studium

V rámci rozvoje nadstandardních vztahů se středními 
školami pokračovala fakulta v zavedených aktivitách. 
Prostřednictvím webu fakulty, sociálních sítí a dalších 
informačních kanálů byli studenti středních škol prů‑
běžně informováni o dění na fakultě, otevíraných obo‑
rech či procesu přijímacího řízení. Filozofická fakulta 
UK v průběhu roku uskutečnila též několik tradičních 
vzdělávacích akcí, které podpořily středoškolské stu‑
denty v dalším prohlubování jejich znalostí a dovedností.

1.1 Informační akce pro uchazeče

Nabídku studijních oborů pro akademický rok 2018/2019 
fakulta prezentovala na Dni otevřených dveří FF UK, který 
se uskutečnil 13. ledna, a na pražském veletrhu Gaude-
amus (23.–25. ledna). Na podzim se uskutečnily prezen‑
tace nabídky oborů pro akademický rok 2019/2020: zá‑
stupci fakulty se zúčastnili veletrhu Akadémia & VAPAC 
v Bratislavě (9.–11. října), brněnského veletrhu Gaudea-
mus (23.–26. října) a Informačního dne Univerzity Karlovy 
(10. listopadu).

1.2 Prezentace oborů a přípravné kurzy

Pokračoval projekt výjezdů studentů fakulty na střední 
školy, jehož cílem je informovat středoškoláky o studiu 
a životě na fakultě; proběhly také prezentace vybraných 
oborů. Řada kateder a ústavů či studentských spolků 
organizuje různě rozsáhlé přípravné kurzy, workshopy 
a informační schůzky pro uchazeče o studium. Pro za‑
hraniční 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 2018 
proběhlo ve dnech 28.–30. srpna.

1.4 24 hodin s FF UK

V zimním semestru pokračovaly aktivity zaměřené na 
středoškolské studenty dalším ročníkem odborných stá‑
ží nazvaných 24 hodin s FF UK, do nějž se zapojilo 36 stu‑
dentů z celé republiky. Individuální odborný program 
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zajišťovali pracovníci 18 fakultních kateder a ústavů. 
Stážisté si pod dohledem odborných školitelů vyzkoušeli 
roli vysokoškolských studentů účastí na výuce i samo‑
statnou prací, absolvovali exkurze a setkali se s význam‑
nými osobnostmi oboru.

1.5 Dětská univerzita FF UK

Pokračoval úspěšný vzdělávací projekt Dětská univer-
zita FF UK pro žáky základních škol a nižších ročníků 
víceletých gymnázií. Část přednášek je určená pro 
3.–5. třídu, část pro žáky 2. stupně. V letním semestru 
(březen–červen) bylo připraveno 9 kurzů pro mladší 
a 11 pro starší školáky; v zimním semestru (říjen–prosi‑
nec) se uskutečnilo 9 kurzů pro mladší a 10 pro starší. Za 
oba semestry se kurzů zúčastnilo přes 200 dětí. Na vý‑ 
uce se podílejí pedagogové, doktorandi a studenti FF UK.

2. Média

V  květnu  byl na pozici tiskového mluvčího přijat 
Mgr. Petr Kukal jako zástup za rodičovskou dovolenou 
dosavadní tiskové mluvčí Mgr. Iny Píšové a došlo k vý‑
voji některých postupů. Analytické nástroje používané‑
ho systému monitoringu médií umožňují získat údaje 
o zastoupení FF UK v českých médiích za rok 2018, jejich 
vypovídací hodnota je však spíše orientační.

Mediální výstupy za FF UK v r. 2018:
leden 267
únor 191
březen 255
duben 218
květen 202
červen 229

červenec 163
srpen 155
září 202
říjen 256
listopad 231
prosinec 208

Ze statistik rovněž vyplývá, že FF UK byla v loňském 
roce zastoupena v médiích 2577×, čímž se i tentokrát 
stala mediálně nejaktivnější fakultou UK, když dru‑
hou v pořadí, 1. lékařskou fakultu UK, předstihla o 402 
zpráv. Nejčastěji zastoupená byla FF UK v internetových 
zdrojích, poté v tištěných denících, televizi, rozhlase 
a konečně v regionálních denících.

Roste samostatná mediální aktivita základních sou‑
částí FF UK i jednotlivých odborníků. Řada z nich se 
stala mediálně vyhledávanými experty, s nimiž redakce 
komunikují spontánně. Těžiště činnosti tiskového mluv‑
čího a celého mediálního centra instituce, jakou svou ve‑
likostí, šíří oborů a akademickou autonomií představuje 
FF UK, se přesouvá od tradičního tlumočníka oficiálních 
sdělení instituce (která do určité míry stále trvá) k roli 
koordinační a metodické.

Díky významným mediálním kontaktům založeným 
v minulosti pokračovala zejména spolupráce fakulty (na 
všech úrovních: jednotlivec – základní součást – fakulta) 
s redakcí vědy České televize, díky níž se dařilo umisťo‑
vání odborníků z FF UK do atraktivních vysílacích časů 
(modelově ranní Studio 6 ČT, večerní Zprávy ČT24), ale 
také spolupráce s dalšími redakcemi (modelově His‑
torie.cs). Stejně tak pokračovala spolupráce s Českým 
rozhlasem, zejména se stanicemi ČRo Plus a ČRo Wave. 
V oblasti tištěných médií zůstávají klíčovými partnery 
fakulty celostátní deníky mediální skupiny MAFRA a vy‑
davatelství Economia, a. s.

Mimo tyto tradiční mediální formáty (tiskové zprávy, 
prohlášení vedení fakulty, webový kanál aktualit aj.) 
rostla aktivita FF UK na sociálních sítích, které jsou dnes 
důležitým zdrojem témat a informací zejména pro zpra‑
vodajská média. Trvale roste počet zájemců sledujících 
účty FF UK na Facebooku a účet na Instagramu, jenž 
představuje hlavní informační kanál k cílové skupině 
potenciálních uchazečů o studium. V květnu 2018 byl 
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založen také twitterový účet FF UK, který patří k nej‑
sledovanějším účtům vysokých škol v ČR.

FF UK se trvale snaží profilovat jako moderní vzdě‑
lávací instituce, otevřená společnosti. Tento trend po‑
silovala v roce 2018 řada akcí s mediálním potenciálem, 
viz samostatný oddíl Akce pro veřejnost.

3. Absolventi

V rámci dubnového Dne celoživotního vzdělávání a Fes-
tivalu absolventů Univerzity Karlovy proběhla tzv. Zlatá 
promoce pro absolventy z roku 1968, jíž se poprvé zú‑
častnili i absolventi FF UK.

V květnu proběhlo v Kampusu Hybernská setkání 
Hybernská studentsko -absolventská, na němž absolventi 
FF UK vystoupili v rámci panelové diskuse Humanitní 
vzdělání a politická kultura a zajistili také doprovodný 
program v podobě hudebních vystoupení či divadelního 
ztvárnění rozhlasové hry.

Absolventi byli o aktivitách FF UK informováni na 
webových stránkách fakulty, formou newsletteru a pro‑
střednictvím sociálních sítí včetně samostatného face‑
bookového profilu.

4. Kampus Hybernská

Kampus Hybernská je dlouhodobý a  unikátní projekt 
Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy 
situovaný v objektu v Hybernské 4. Cílem je vytvoření 
společenství vědy, vzdělávání a veřejnosti v prostředí 
moderní infrastruktury v historickém centru Prahy. 
Projekt je otevřen spolupráci s nejrůznějšími institu‑
cemi v oblasti veřejného, kulturního a akademického 
života. Jeho fungování výrazně podporuje naplňování 
třetí role univerzity.

Z množství aktivit, které v Kampusu v roce 2018 pro‑
běhly (až desítky měsíčně), uvádíme výběr ilustrující 
rozsah témat a forem akcí.

V únoru se v kampusu uskutečnilo zahájení letní‑
ho semestru s účastí děkana fakulty. V březnu kampus 
ožil Festivalem sv. Patrika, na jehož programu se podí‑
lely Ústav anglofonních literatur a kultur a Ústav pro 
klasickou archeologii; katedra divadelní vědy pořádala 
program k Mezinárodnímu dni divadla. V dubnu zde pro‑
běhl festival Merkádo zaměřený na Latinskou Ameriku; 
na programu se podílelo Středisko ibero ‑amerických 
studií. V květnu se v kampusu představili absolventi fa‑
kulty v rámci setkání Hybernská studentsko -absolventská 
(viz výše). V červnu v kampusu proběhly akce ke Dni 
dětí; kampus se zapojil do letní filmové přehlídky Das 
Sommerkino a v  letním kině uspořádal projekce čtyř 
snímků. V září se v kampusu uskutečnil Evropský den 
jazyků (viz níže). V říjnu zde byl zahájen akademický 
rok 2018/2019; u příležitosti stého výročí vzniku Čes‑
koslovenska proběhla několikadenní oslava Číslo 4 žije – 
Předvečírek století s přednáškami, koncerty, výstavami či 
projekcemi; od 17. října do 17. listopadu probíhal festival 
100 roků satiry, který nabídl přednášky, debaty, divadel‑
ní představení a koncerty, exkurze nebo slam poetry – 
festival pořádala FF UK a Iniciativa Fór_um (Sametové 
posvícení). V prosinci zde proběhlo setkání pro studenty 
Erasmus+ z celé univerzity zahrnující workshopy, pro‑
mítání, burzu knih či koncert.

Přímo v objektu mohou např. studentské spolky vyu‑
žít studentskou část se sdílenou studovnou a přednáško‑
vým sálem. V srpnu byl v kampusu za finanční podpory 
Pražských služeb, a. s., a ve spolupráci s Magistrátem hl. 
m. Prahy, Knihovnou věcí a Institutem cirkulární ekono‑
miky zahájen pilotní projekt Cirkulární dílna podporující 
principy udržitelného rozvoje.
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5. Akce pro veřejnost

Na FF UK i mimo ni probíhá celá řada větších akcí pro 
veřejnost i jednorázových přednášek, panelových dis‑
kusí a workshopů.

5.1 Připomínka palachovského výročí

V lednu proběhl tradiční pietní akt před budovou fakulty 
u posmrtné masky Jana Palacha. 49. výročí činu studenta 
FF UK připomněl také básnický večer, panelová diskuse 
Dubček – Palach – Husák či promítání filmu Žert z roku 
1968, na nějž u sousoší Dům matky a dům syna na Alšově 
nábřeží navázal pietní akt za další živé pochodně. Všech‑
ny palachovské akce pořádala Studentská rada FF UK.

5.2 Open Square (Otevřené Palachovo náměstí)

5. ročník kulturního festivalu Open Square proběhl 
28. dubna. Festival pořádala FF UK společně s Českou 
filharmonií, Uměleckoprůmyslovým museem, Institu‑
tem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Galerií Rudolfinum, 
Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, Galerií hl. m. 
Prahy, Muzeem Karlova mostu, Městskou knihovnou 
a Pražskou konzervatoří. FF UK se na celodenním pro‑
gramu podílela oborově zaměřenými stánky, prezen‑
tujícími např. lidová řemesla či japonskou kaligrafii, 
historickým kvízem, prezentacemi vybraných oborů, 
komentovanými procházkami a historickými přednáš‑
kami přímo v terénu. V roce 2018 festival spolupracoval 
s aktuálním ročníkem Týdne umění.

V menší míře se vybrané instituce včetně FF UK pod 
hlavičkou Open Square 15. září zapojily také do celopraž‑
ské akce Zažít město jinak. FF UK do společného progra‑
mu přispěla tematickou geocachingovou aktivitou.

5.3 Festival vědy

5. září se fakulta prezentovala na Festivalu vědy na Ví‑
tězném náměstí – akci, která interaktivním způsobem 
představuje jednotlivé vědní obory. U stánku FF UK se 
zájemci mohli zapojit do lingvistického experimentu, 
vyzkoušet si úlohy z České lingvistické olympiády, vy‑
fotografovat se jako slavní absolventi fakulty nebo zjistit 
podrobnosti o přijímacím řízení a akcích pro děti, stře‑
doškoláky i širokou veřejnost.

5.4 Mezinárodní den archeologie

20. října se v ČR už popáté konal festival, který je vě‑
nován archeologii jako nejdobrodružnější vědě. Do 
Mezinárodního dne archeologie se zapojily archeologické 
instituce z celé ČR. Čtyři pracoviště FF UK (Ústav pro ar‑
cheologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český egyp‑
tologický ústav a Ústav pro etnologii) nabídla v areálu 
Karolina program plný workshopů, přednášek a aktivit 
doplněný Archeologickými jednohubkami, krátkými 
prezentacemi oborových témat.

5.5 Den latiny

29. listopadu proběhl sedmý ročník Dne latiny, celodenní 
akce zaměřená na antiku a latinský středověk i novověk, 
kterou pořádá Ústav řeckých a latinských studií. Pro‑
gram je koncipován především pro středoškolské stu‑
denty 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. 
Přednášky doplňuje vždy i kulturní program: tentokrát 
proběhl koncert Qaraba Ensemble spojený s praktickým 
workshopem.
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5.6 Den češtiny

19. dubna proběhl druhý ročník Dne češtiny. Celodenní 
setkání nad literárněvědnými a lingvistickými tématy 
organizoval Ústav českého jazyka a teorie komunikace 
a Ústav české literatury a komparatistiky.

5.7 Týden humanitních věd

V roce 2018 se FF UK poprvé zapojila do Týdne humanit-
ních věd, jejž tradičně pořádá Filozofická fakulta Masa‑
rykovy univerzity. Připojila se také Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci; jde o symbolické spo‑
jení tří největších filozofických fakult v zemi v roce stého 
výročí založení demokratické Československé republiky. 
Děkan FF UK doc. Michal Pullmann vystoupil ve veřejné 
debatě děkanů filozofických fakult o smyslu humanit‑
ního vzdělávání, proděkan fakulty pro vnější vztahy 
a přijímací řízení Dr. Daniel Soukup vystoupil v rámci 
sympozia 1918: TGM a nové úkoly české vědy a filosofie. 
Za FF UK proběhlo v Praze v souvislosti s akcí několik 
přednášek a setkání či karnevalový průvod.

5.8 Evropský den jazyků

FF UK se v roce 2018 poprvé připojila k Evropskému dni 
jazyků, celodennímu festivalu určenému všem zájem‑
cům o světové jazyky, který po celém světě probíhal 
26. září. FF UK nabídla široký program zasazený do Kam‑
pusu Hybernská. Program zajistili akademičtí pracov‑
níci a studenti FF UK spolu s externími přednášejícími 
a vzdělávacími organizacemi. Součástí programu byly 
úvodní minikurzy do 40 jazyků světa a přednášky o za‑
jímavých jazykových jevech a situacích. Po celý den se 
konaly prezentace jazykových programů vyučovaných 
na FF UK; odpoledne a večer probíhal kulturní program 
spjatý s jazyky světa.

5.9 PragoFFest

FF UK se ve spolupráci s Matematicko ‑fyzikální fakultou 
UK tradičně zapojila do programu pražského festivalu 
fantastiky PragoFFest (1.–6. února). Vyučující a studenti 
religionistiky a sociologie na FF UK nabídli na Prago‑
FFestu pět přednášek zaměřených např. na pojetí vlády 
ve fantasy literatuře, pesimismus ve sci ‑fi, mýty v realitě 
či indoevropská božstva.

5.10 Významní hosté

V průběhu roku se uskutečnila celá řada veřejných před‑
nášek a besed.

Na půdě FF UK v únoru vystoupil např. profesor 
Harvardovy univerzity Michael Rosen, jehož přednášku 
Why Does Philosophy Have a History organizovalo Cent‑
rum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství 
a Ústav filosofie a religionistiky FF UK, jehož nezávislou 
výzkumnou součástí centrum je. Před přednáškou pan 
profesor převzal z rukou prof. Lenky Rovné, prorek‑
torky pro evropskou problematiku, medaili za podporu 
svobodného rozvoje české filozofie a kultury v dobách 
komunistické totality.

Generální tajemník Organizace amerických států 
Luis Almagro, významný uruguayský a latinskoame‑
rický diplomat a politik, se v dubnu setkal se studenty 
Střediska ibero ‑amerických studií FF UK a Metropolitní 
univerzity v Praze.

V listopadu vystoupil na FF UK americký historik 
Timothy Snyder, profesor Yaleovy univerzity. Deba‑
tu na téma One Road to Unfreedom or Many? s ním vedl 
prof. Pavel Barša z Ústavu politologie FF UK. Setkání 
pořádal rakouský Institut für die Wissenschaften vom 
Menschen a Centrum pro studium politické filosofie, 
etiky a náboženství.
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5.11 Další akce a veřejná vystoupení

Z velkého množství dalších akcí pro veřejnost a uchaze‑
če, které uspořádaly jednotlivé katedry, ústavy a centra, 
a popularizačních a mediálních vystoupení jejich pra‑
covníků, zde uvádíme výběr:

Práce Českého egyptologického ústavu související 
s odkrytím a výzkumem Kairesovy hrobky na české 
archeologické koncesi v Abúsíru (EAR) byla prezento‑
vána v četných mediálních vystoupeních, rozhovorech 
a reportážích. Činnost ústavu přiblížil díl seriálu České 
televize Dobrodružství archeologie: Egypt – Kolaps civilizací 
(leden). Pracovníci ústavu ve spolupráci se středními 
školami organizovali přednášky pro jejich studenty na 
různých místech ČR (Zlín, Příbor, Valašské Meziříčí aj.). 
Prof. Miroslav Bárta a kol. vydal publikaci Stvořeno pro 
věčnost – 140 nejvýznamnějších objevů (Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, 2018), jež širší veřejnosti představuje 
nejvýznamnější objevy z českých (původně českosloven‑
ských) archeologických výzkumů v Egyptě a Súdánu, 
které probíhají už téměř 60 let.

Doc. Jan Volín z Fonetického ústavu přednášel na 
téma „mluvte hezky česky“ v rámci besedy o cizineckém 
přízvuku a správné výslovnosti českého jazyka, kterou 
během roku dvakrát pořádala společnost InBáze, posky‑
tující poradenství migrantům v ČR.

Jazykové centrum pro zájemce nejen z řad studentů, 
ale i akademických pracovníků či dalších zaměstnanců 
fakulty připravilo tzv. English Club. Toto diskusní fórum, 
které se zaměřuje na aktuální témata, články či videa, 
se koná pravidelně jedenkrát týdně. V září centrum své 
aktivity a výuku představilo v rámci vlastního dne ote‑
vřených dveří.

Katedra andragogiky a personálního řízení se v led‑
nu podílela na organizaci 6. ročníku odborné konference 
Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost.

Studenti katedry filmových studií v září v rámci pro‑
jektu Divná místa uspořádali netradiční (ne)konferenci 
VKontaktu: Místa pozitivního střetu. Velký ohlas zazname‑
nalo Národní filmové muzeum NaFilM (nafilm.org), jehož 
vznik iniciovali a které vedou tehdejší studenti katedry. 
Doc. Kateřina Svatoňová se podílela na seriálu České‑
ho rozhlasu Vltava Civilisovaná žena. Jak ženy -umělkyně 
formovaly estetiku první republiky?, díl věnovaný filmové 
režisérce Zet Molas (říjen). Doc. Stanislava Přádná po‑
skytla univerzitnímu časopisu Forum rozhovor Nová 
vlna československého filmu. Neopakovatelný fenomén (Fo‑
rum 3/2018).

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií 
uspořádala v prosinci společně s Ústavem pro klasic‑
kou archeologii a Bulharským kulturním institutem 
cyklus přednášek Současné archeologické výzkumy na Bal-
káně (Albánie, Bulharsko, Makedonie). Doc. Jan Pelikán 
a Dr. Ondřej Vojtěchovský poskytli chorvatskému týde‑
níku Globus rozhovor o svých názorech na chorvatskou 
historii (červenec). Vyšlo několik překladů děl krásné 
literatury, které vytvořili zaměstnanci katedry, zejména 
román Sedm tisíc moldavského spisovatele Ghenadie 
Postolaha (překlad Dr. Jiří Našinec), román Dagmar bo‑
senského autora Zlatka Topčiće (překlad Dr. Jaroslav 
Otčenášek), sbírka básní Golubica/Holubice chorvatské 
autorky Jagodi Marović ‑Sinthi (překlad Dr. Jaroslav Ot‑
čenášek) a antologie poezie Mladý měsíc/Mladi mesec 
slovinských básnířek (přeložili studenti a absolventi 
katedry). Dr. Alenka Jensterle Doležalová vydala ve slo‑
vinštině svou sbírku básní Nostalgične pesmi.

Katedra pedagogiky podporovala studentské akti‑
vity sdružení Via lucis a spolku Scholé, které aktivně 
propagují obory pěstované na katedře směrem k širší 
veřejnosti.

Katedra sociální práce v září uspořádala společně 
s Profesní komorou sociálních pracovníků workshop 
Hodnocení výsledků a dopadů sociální práce.
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Mgr. Jaromír Mazák, pracovník katedry sociologie, 
hovořil v říjnu ve Studiu ČT24 na téma „vyjednávání 
o povolebních koalicích“. Dr. Petr Lupač v prosinci po‑
skytl v pořadu Horizont ČT24 rozhovor na téma „spo‑
lečnost 5.0“.

Katedra středoevropských studií ve spolupráci se 
Slovensko ‑českým klubem za podpory Magistrátu hl. 
města Prahy uspořádala sérii přednášek pro veřej‑
nost Naša/Vaša prvá republika – Naše/Vaše první repub-
lika; s přednáškami vystoupila doc. Mira Nábělková 
a Dr. Jana Pátková. Doc. Nábělková poskytla rozhovor 
o česko ‑slovenských vztazích Dar vzájomnej zrozumiteľ-
nosti pro slovenské periodikum SME (srpen). Dr. Evžen 
Gál se v prosinci v Bratislavě zúčastnil besedy Slovenská 
kultúra a vplyvy českej a maďarskej kultúry, kterou pořá‑
dal Inštitút pre kultúrnu politiku. V prosinci proběhla 
v Maďarském institutu v Praze prezentace knihy Česko-

-maďarské ob(z)ory a diskuse o přítomnosti a budouc‑
nosti české hungaristiky a maďarské bohemistiky, jíž se 
zúčastnili pracovníci několika kateder FF UK.

V rámci Festivalu sv. Patrika v Kampusu Hybernská, 
na jehož programu se v březnu podílel Ústav anglofon‑
ních literatur a kultur, proběhlo autorské čtení irské pro‑ 
zaičky Lisy McInerney (ve spolupráci s nakladatelstvím 
Argo), přednášky, debaty, čtení irské poezie v nových 
českých překladech z pera členů a absolventů ústavu/
Kabinetu irských studií s živou irskou hudbou v podání 
skupiny Conamara Chaos. Dr. Louis Armand a Dr. Da‑
vid Vichnar uspořádali 10. Mikrofestival poezie a umění 
(24.–27. května) zahrnující autorská čtení a performance 
umělců z celého světa. Prof. Martin Hilský vystoupil 
v rámci několika desítek veřejných přednášek a v pořa‑
dech o díle Williama Shakespeara v divadlech, školách 
a na festivalech po celé České republice. V květnu byl 
na stanici Českého rozhlasu Vltava vysílán pětidílný 
cyklus Po stopách Karla Hynka Máchy na cestě do Krkonoš 
s prof. Martinem Procházkou a prof. Zdeňkem Hrbatou.

Dr. Ilona Starý Kořánová, pracovnice Ústavu bohe‑
mistických studií, se scénářem, režií a produkcí podílela 
na divadelním představení studentů češtiny jako cizího 
jazyka Europeana aneb Roky končící osmičkou, které bylo 
během roku uvedeno čtyřikrát, zajistila střih a produkci 
záznamů představení, které jsou dostupné na YouTube, 
a k vystoupení sestavila a zredigovala sborník. Dr. Starý 
Kořánová a Dr. Tomáš Vučka editovali sborník student‑
ských příspěvků Literární kavárna ÚBS k Týdnu diverzity, 
který proběhl v roce 2017.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace uspořádal 
20 přednášek Kruhu přátel českého jazyka (ucjtk.ff.cuni.
cz/kpcj). Dr. Jan Chromý prezentoval výzkum protetic‑
kého v‑ v češtině ve Studiu 6 České televize (červenec) 
a v Magazínu Leonardo Českého rozhlasu Plus (srpen).

Ústav Českého národního korpusu uspořádal v dub‑
nu a v listopadu celodenní workshop práce s Českým 
národním korpusem pro začátečníky i pokročilé. Série 
deseti popularizačních článků Martiny Waclawičové 
popisujících regionální rozdíly v češtině a využití ja‑
zykových korpusů byly cca po měsíci publikovány na 
webu reflex.cz.

Pracovníci Ústavu českých dějin pokračovali v pra‑
videlné spolupráci s Českou televizí (Historie.cs a jiné 
pořady). Pracovníci se účastnili příprav každoroční dě‑
jepisné soutěže studentů českých a slovenských gymná‑
zií v Chebu (prof. Jan Rychlík jako garant vypracování 
otázek a prof. Milan Hlavačka jako účastník a odborný 
poradce hodnotící komise). Studenti ústavu se zapojili 
do organizace workshopů pro učitele dějepisu v rámci 
projektu Historické dílny: Ne/viditelné památníky v pro‑
sinci a Dějiny a ironie v květnu. Na projektu spolupracuje 
Ústav pro studium totalitních režimů.

Ústav Dálného východu pokračoval ve správě portálu 
Sinopsis, společného projektu ústavu a AcaMedia, z. ú.; 
cílem projektu je podávat pravidelný přehled o dění 
v Číně z pohledu čínských, českých a světových médií 
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a pozorovatelů. Pracovníci ústavu pravidelně vystupují 
ve veřejnoprávních médiích k aktuálním otázkám týka‑
jícím se dění na Dálném východě. Dr. Binh Slavická vedla 
projekt Česká literatura vietnamsky – vietnamská literatura 
česky, na němž ústav spolupracuje s Fakultou literatu‑
ry Univerzity sociálních a humanitních věd v Hanoji. 
Doc. Miriam Löwensteinová spolupracovala na filmu 
korejské televizní stanice EBS o putování za kronikou 
Samguk jusa; hodinový pořad korejské televize byl vy‑
sílán v prosinci. Prof. Olga Lomová v únoru vystoupila 
v literárním cyklu o čínské literatuře Českého rozhlasu 
Vltava v dílu Čínská literatura a moc. Básníci – úředníci – 
oběti politických intrik.

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a ná‑
boženství při Ústavu filosofie a religionistiky v březnu 
uspořádalo veřejnou diskusi Politická role univerzit? ve 
foyer Nové scény Národního divadla a v listopadu zor‑
ganizovalo přednášku Timothyho Snydera One Road to 
Unfreedom or Many? Prof. Tomáš Halík se podílel na do‑
kumentárním filmu České televize Tomáš Halík: Dialogy 
se světem, který byl uveden v květnu. Prof. Miroslav Pet‑
říček vystoupil v pořadu Vizitka stanice Českého rozhla‑
su Vltava: I filosof je svědek, který odpovídá na věci, jež ho 
rozčilují, který byl vysílán v květnu a v repríze v srpnu.

Pracovníci Ústavu germánských studií Dr. Štěpán 
Zbytovský a prof. Manfred Weinberg v září účinkovali 
v komponovaném pořadu Českého rozhlasu Vltava Dob-
rá Praha – zlé Sudety inspirovaném knihou Handbuch 
der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 
Dr. Štěpán Zbytovský v červnu vystoupil v pořadu Čes‑
kého rozhlasu Vltava Reflexe – Historie!: Kafkovy Liblice.

V září bylo v bazilice sv. Emmerama (Jimrama) v Re‑
gensburgu realizováno Officium sv. Emmerama, jehož 
starší verzi objevila doktorandka Ústavu hudební vědy 
Barbora Kabátková; realizaci zajistil soubor Schola 
Gregoriana Pragensis pod vedením prof. Davida Ebe‑
na. V říjnu se ústav ve spolupráci s HAMU podílel na 

koncertu s průvodním slovem Minulost v dnešku / The 
Presence of the Past. O evropském projektu Sound Memo-
ries, který zkoumá cesty hudby od pozdního středověku 
po 16. století, hovořili v dubnu pro Český rozhlas Vltava 
Dr. Lenka Hlávková a Dr. Jan Ciglbauer. Dr. Vít Zdrálek 
připravil pro tutéž stanici cyklus přednášek Jihoafrická 
hudba, který byl uveden v červenci.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících v zimním 
semestru pokračoval v pořádání pátečních přednášek 
pro veřejnost, které jsou tlumočeny mezi češtinou a čes‑
kým znakovým jazykem s možností objednat simultánní 
přepis do psané češtiny.

Ústav pro archeologii v rámci projektu Evropské 
územní spolupráce ArchaeoCentrum Čechy -Bavorsko: 
Chránit a sdílet společný kulturní prostor v průběhu roku 
uspořádal několik workshopů a přednášek v Archaeo‑
Centru Čechy ‑Bavorsko a v Muzeu Českého lesa v Ta‑
chově a několik přednášek na katedře archeologie Filo‑
zofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a v Zá‑
padočeském muzeu v Plzni.

Ústav pro klasickou archeologii prezentoval histo‑
rické sbírky sádrových odlitků antických soch ve správě 
ústavu, a to v rámci expozice Okouzleni antikou umístěné 
na zámku Duchcov: v květnu proběhly dvě komentované 
prohlídky pro základní a střední školy a v říjnu komen‑
tovaná prohlídka pro studenty Filozofické a Pedagogické 
fakulty UK. V  rámci cyklu Současné archeologické vý-
zkumy na Balkáně, pořádaného Bulharským kulturním 
institutem, katedrou jihoslovanských a balkanistických 
studií a Ústavem pro klasickou archeologii, proběhly 
v prosinci přednášky pro veřejnost. V seriálu České te‑
levize Dobrodružství archeologie byly v lednu uvedeny díly 
Uzbekistán – Krásná země plná překvapení (tým Dr. Ladi‑
slava Stanča) a Bulharsko (tým doktorandek Petry Tušlo‑
vé a Barbory Weissové). O suchu a starověkých civiliza‑
cích hovořil Dr. Peter Pavúk v červnu ve Studiu 6 České 
televize. V Kampusu Hybernská proběhla v červnu série 



 64 | 65Vnější vztahy

přednášek a workshopů pro školy a veřejnost Antický 
svět očima 21. století, akci pořádal ústav ve spolupráci 
s Národním muzeem a Hrdličkovým muzeem člověka 
Přírodovědecké fakulty UK.

Dr. Alice Flemrová, pracovnice Ústavu románských 
studií, moderovala únorový večer věnovaný italské lite‑
ratuře v pražské Literární kavárně a v dubnu vystoupila 
v rámci Dnů italské kultury ve Slaném. Dr. Olga Nádvor‑
níková v červnu ve Studiu 6 České televize hovořila 
o osvojování cizích jazyků.

Prof. Jan Županič, pracovník Ústavu světových dějin, 
proslovil v květnu v rámci Verein für Deutsch -Tschechische 
Verständigung přednášku Entstehung der Tschechoslowa-
kischen Republik. Hospodářské noviny v prosinci cito‑
valy prof. Václava Horčičku v článku Martina Uhla Lesy 
v Říčanech do roku 2012 patřily hlavě rodu Lichtenštejnů. 
Úředníci je ke zděšení diplomatů a politiků vydali dědicům.

Pracovníci Ústavu translatologie se podíleli na orga‑
nizaci aktivit a přednáškách v rámci akcí Jednoty tlumoč‑
níků a překladatelů Mladý Jeroným (duben) a Jeronýmovy 
dny (listopad). Dr. Stanislav Rubáš vedl projekt literár‑
ních pořadů o vybraných dílech světové literatury v čes‑
kých překladech Literatura nahlas (literaturanahlas.cz) 
zaměřený na vzdělávací a  kulturní instituce a  vedl 
množství přednášek v rámci akcí, festivalů a přehlídek 
zaměřených na poezii a drama. Dr. Anežka Charvátová 
(květen) a Dr. Jovanka Šotolová (listopad) vystoupily 
v samostatných dílech pořadu stanice Českého rozhlasu 
Vltava Knižní pól.

Ústav východoevropských studií uspořádal pro veřej‑
nost několik přednášek a filmových projekcí v rámci Let‑
ní školy Borise Němcova v Praze (16. července – 3. srpna). 
Ve spolupráci s Akademickým centrem Borise Němcova 
pro studium Ruska proběhla v listopadu projekce do‑
kumentárního filmu Svědkové Putinovi režiséra Vitalije 
Manského (2018). Ústav spolupracoval na 2. ročníku pře‑
kladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny pořádané 

Českou asociací ukrajinistů za podpory Velvyslanectví 
Ukrajiny v ČR.

6. Výstavy

6.1 Výstavy v hlavní budově FF UK

Ve vestibulu i na jiných místech hlavní budovy se tra‑
dičně konají výstavy představující jednotlivé katedry 
a ústavy i různá další témata spjatá s fakultou a také 
tematicky relevantní výstavy zapůjčené od jiných in‑
stitucí. V roce 2018 proběhly tyto výstavy:

– Proměny Ovidia ve slovech i obrazech (listopad 2017 – 
březen 2018 FF UK, duben–říjen 2018 Galerie antického 
umění v Hostinném; Ústav řeckých a latinských studií 
a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci 
se Seminářem dějin umění FF MU);

– Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848) (březen–du‑
ben; ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem 
AV ČR, v. v. i., pod záštitou Polského institutu v Praze);

– Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? (květen–červen; 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.);

– Mihajlo Rostohar | 30. července 1878 – 5. srpna 1966 
(září; ve spolupráci s Kulturním domem Krško a Měst‑
ským muzeem Krško);

– Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném 
Československu (říjen ‑listopad; Collegium Europaeum 
FF UK a Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.).

6.2 Další výstavy

– Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003 
(únor–březen, FF UK; Nakladatelství Elg, z. s., ve spo‑
lupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.);

– Tajemství stepi (únor–duben, Regionální muze‑
um v Jílovém u Prahy; Česká archeologická expedice 
v Uzbekistánu, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy);
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– Tajemství stepi – výzkum archeologů z FF UK v Uzbekis-
tánu (duben–květen, Hybernská 4; Kampus Hybernská, 
Česká archeologická expedice v Uzbekistánu, Ústav pro 
klasickou archeologii FF UK);

– Prvorepubliková archeologie (červen–říjen, zámek 
Nižbor; Ústav archeologické památkové péče středních 
Čech a Ústav pro archeologii FF UK);

– Rizikové faktory: Sbírky kulturní opozice (září–říjen, 
Národní památník na Vítkově; Ústav českých dějin 
FF UK, Národní muzeum);

– 100 let boje. Ukrajinská revoluce 1917–1921 (listopad, 
FF UK; Velvyslanectví Ukrajiny v České republice spolu 
s Ukrajinským ústavem národní paměti a Východoev‑
ropským klubem);

– Ivan Cankar… a jeho právo (prosinec, FF UK; katedra 
jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Cent‑
rum pro slovinštinu jako cizí jazyk v Lublani; vizualizace 
románu Čeledín Jernej a jeho právo studenty Akademie 
výtvarných umění Univerzity v Lublani).

7. Zaměstnanci

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nadá‑
le poskytovalo podporu základním součástem FF UK 
v propagaci jimi pořádaných akcí, a to formou poskyt‑
nutí prezentačních předmětů a tiskovin, zpracováním 
a zveřejněním článků informujících o aktivitách základ‑
ních součástí 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. 2018

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

prof. Markéta Křížová, Ph.D.
proděkanka pro zahraničí

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
proděkanka pro studium

Ing. Jaroslav Buchta
proděkan pro infrastrukturu

Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
proděkan pro informační zdroje

Ing. Michaela Šolcová
tajemnice



Příloha č. 2
 
Základní součásti (katedry a ústavy) a jejich vedoucí k 31. 12. 2018

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 Blízkého východu doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. KBV
Katedra divadelní vědy Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. KDV
Katedra estetiky PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. KEST
Katedra filmových studií doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. KFS
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. KJBS
Katedra logiky Mgr. Radek Honzík, 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. MUDr. Mgr. Radek Bahbouh, Ph.D. KPS
Katedra sociální práce PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. SOCP
Katedra sociologie PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. KSOC
Katedra středoevropských studií Mgr. Michala Benešová, Ph.D. KSES
Katedra tělesné výchovy Mgr. Vratislav Chvátal KTV
Středisko ibero‑amerických studií PhDr. Simona Binková, 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 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
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ZÁKLADNÍ SOUČÁST VEDOUCÍ ZKRATKA
Ústav Dálného východu prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. ÚDV
Ústav etnologie doc. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. ÚETN
Ústav filosofie a religionistiky doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. ÚFAR
Ústav germánských studií prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. ÚGS
Ústav hospodářských a sociálních dějin prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 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 prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. ÚSJ
Ústav světových dějin prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. ÚSD
Ústav teoretické a komputační lingvistiky Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. ÚTKL
Ústav translatologie PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. ÚTRL
Ústav východoevropských studií PhDr. Stanislav Tumis, Ph.D. ÚVES



Příloha č. 3
 
Centra a specializovaná pracoviště k 31. 12. 2018

Centrum genderových studií

Odborné pracoviště pod patronací Ústavu české literatury a komparatistiky
Kontaktní osoba: doc. Libuše Heczková, Ph.D.

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství
Předseda Rady centra: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.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
Předseda: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
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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, Ph.D.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska  FF UK
Ředitel: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury  

Pod koordinací Ústavu české literatury a komparatistiky
Koordinátor: prof. Jiří Holý, CSc.

Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách 

Pod patronací Ústavu germánských studií
Koordinace: PhDr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

Výzkumná skupina teorie/filosofie médií
Garant: Prof. Dr. Dieter Mersch (ZHdK, Zürich), koordinátor doc. Mgr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.



Příloha č. 4
 
Oddělení děkanátu a Knihovna FF UK k 31. 12. 2018

Oddělení děkanátu Vedoucí
Centrum dalšího vzdělávání Ing. Ilona Kellerová
Ekonomické oddělení Ing. Michaela Šolcová 
Grantové oddělení Mgr. Jana Bryksíová
KREAS PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.
Laboratoř výpočetní techniky Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů Mgr. Hana Bednářová
Oddělení vědy Ing. Blanka Svobodová
Oddělení spisové služby Mgr. Barbora Kosíková
Osobní oddělení Eva Antošová
Právní oddělení Mgr. Jan Bárta
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, Ph.D.
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Příloha č. 5
 
Členové akademického senátu FF UK k 31. 12. 2018

Předsednictvo AS FF UK:
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (předseda)
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (místopředseda)
Bc. Sára D. Vidímová (místopředsedkyně)
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Bc. Petr Arbet

Seznam členů:
1. Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
2. doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
3. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
4. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
5. Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
6. doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
7. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
8. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
9. doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
10. doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
11. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
12. Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
13. Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
14. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
15. Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
16. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
17. Bc. Petr Arbet
18. Jan Čermák

19. Bc. Matěj Čermák
20. Bc. Sára D. Vidímová
21. Bc. Kryštof Ekl
22. Bc. Barbora Klímová
23. Bc. Linda Krumpholcová
24. Mgr. Andrea Kučerová
25. Josefína Kuchařová
26. Mgr. Kateřina Morávková
27. Bc. Kristýna Sivoková
28. Mgr. Denisa Šebestová
29. Mgr. Vladěna Šnoblová
30. Bc. Ondřej Vinš
31. Anna Zůnová



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 jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 102 0
Angličtina pro mezikulturní 
komunikaci 0 85

Anglistika – amerikanistika 160 70
Arabistika 0 44
Archeologie pravěku a středověku 38 0
Archivnictví a PVH 48 0
Český jazyk a literatura 197 102
Čeština pro cizince 17 0
Čeština v komunikaci neslyšících 60 10
Dánská studia 0 32
Dějiny a kultura islámských zemí 0 48
Dějiny a kultura východního 
Středomoří ve starověku 0 7

Dějiny antické civilizace 0 37
Dějiny umění 101 0
Divadelní věda 50 19
Estetika 47 9
Etnologie 29 3
Etnologie se spec. vietnamistika 12 0
Filmová studia 58 3
Filozofie 74 33
Finská studia 0 22

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Fonetika 0 27
Francouzská filologie 37 43
Francouzština pro mezikulturní 
komunikaci 0 61

Hebraistika 10 0
Hispanistika 65 26
Historie 174 53
Historie − Evropská studia 18 8
Hudební věda 31 7
Indologie 17 5
Indologie (indická studia) se 
specializací: beng,hin,san,tam 2 4

Indonesistika 27 0
Informační studia a knihovnictví 183 0
Informační studia a knihovnictví 4 0
Íránistika 0 26
Italianistika 32 14
Italština 0 8
Japonská studia 62 0
Jihovýchodoevropská studia 30 8
Klasická archeologie 16 7
Koreanistika 52 2
Latinský jazyk a literatura 0 23
Logika 12 3
Mezikulturní komunikace čeština 
– němčina / Interkulturelle 
Kommunikation und Translation 
Tschechisch – Deutsch

33 0

Mezikulturní komunikace: čeština 
jako cizí jazyk − ruština 7 0
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Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Mongolistika 9 0
Němčina pro mezikulturní 
komunikaci 0 43

Německý jazyk a literatura 44 34
Nizozemský jazyk a literatura 9 12
Norská studia 0 13
Novořecká filologie 0 18
Obecná lingvistika 0 42
Pedagogika 94 3
Politologie 75 29
Portugalistika 21 19
Pravěká a raně středověká 
archeologie 1 0

Překladatelství a tlumočnictví − 
angličtina 0 6

Překladatelství a tlumočnictví − 
němčina 0 1

Psychologie 209 0
Religionistika 25 14
Romistika 19 1
Ruský jazyk a literatura 43 0
Ruština pro mezikulturní 
komunikaci 0 14

Řecká antická filologie 0 27
Sinologie 54 10
Sociální práce 103 0
Sociologicko‑ekonomická studia 46 0
Sociologie 59 0
Srovnávací jazykověda 0 3
Středoevropská studia 24 7

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Španělština pro mezikulturní 
komunikaci 0 36

Švédská studia 0 17
Tibetanistika 10 3
Turkologie 0 8
Veřejná správa a spisová služba 42 0
Východoevropská studia 21 11
CELKEM 2713 1220



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
Geologie − Klasická archeologie PřF UK 6
Matematika se zaměřením na vzdělávání – Anglistika a amerikanistika MFF UK 4
Matematika se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk a literatura MFF UK 4
Matematika se zaměřením na vzdělávání – Filozofie MFF UK 3
Matematika se zaměřením na vzdělávání – Francouzská filologie MFF UK 4
Matematika se zaměřením na vzdělávání – Německý jazyk a literatura MFF UK 2
Pravoslavná teologie − Jihovýchodoevropská studia HTF UK 1
Pravoslavná teologie − Východoevropská studia HTF UK 1
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání − český jazyk a literatura FTVS UK 1
CELKEM 26
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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 jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 69 1
Anglický jazyk 34 21
Angličtina pro mezikulturní 
komunikaci 0 16

Anglofonní literatury a kultury 56 12
Arabistika 4 3
Archeologie pravěku a středověku 37 0
Archivnictví a PVH 32 2
Český jazyk − specializační studium 9 21
Český jazyk a literatura 26 15
Čeština pro cizince 3 0
Čeština v komunikaci neslyšících 8 0
Dějiny a kultura islámských zemí 2 1
Dějiny antické civilizace 0 1
Dějiny umění 36 0
Deutsche Sprache und Literatur 
in Mitteleuropa 1 0

Divadelní věda 16 1
Egyptologie 0 3
English Language and Linguistics 0 1
Estetika 11 0
Etnologie 24 9
Etnologie 0 8

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Filmová studia 19 0
Filozofie 34 9
Finská filologie 0 15
Fonetika 6 11
Francouzská filologie 21 19
Hebraistika 9 2
Hebraistika 0 2
Hispanistika 46 15
Historie 2 0
Historie − české dějiny v evropském 
kontextu 61 7

Historie − hospodářské a sociální 
dějiny 23 4

Historie − obecné dějiny 68 7
Hudební věda 12 1
Iberoamerikanistika − dějiny 
Latinské Ameriky 27 0

Indologie 10 1
Informační studia a knihovnictví 90 0
Italianistika 13 3
Italština 0 3
Japonská studia 14 0
Jihovýchodoevropská studia 19 2
Klasická archeologie 16 4
Klínopis 2 0
Komparatistika 40 7
Koreanistika 14 0
Latina 0 3
Latinská medievistika 3 7



Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Latinský jazyk a literatura 0 11
Logika 1 0
Lusobrazilská studia 9 10
Mongolistika 5 0
Německý jazyk a literatura 20 16
Nizozemský jazyk a literatura 3 4
Novořecká filologie 0 5
Obecná lingvistika 0 31
Pedagogika 48 1
Politické teorie 35 6
Politické teorie a současné dějiny 6 0
Překladatelství: čeština − angličtina 0 41
Překladatelství: čeština − 
francouzština 0 38

Překladatelství: čeština − němčina 0 41
Překladatelství: čeština − ruština 0 22
Překladatelství: čeština − 
španělština 0 19

Psychologie 183 0
Religionistika 12 4
Romistika 1 0
Ruský jazyk a literatura 14 0
Řecká antická filologie 0 4
Sinologie 10 0
Skandinavistika 7 22
Sociální pedagogika 67 0
Sociální práce 85 0
Sociologie 39 0
Starořečtina 0 3

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Středoevropská studia 20 0
Studia nových médií 76 5
TEMA – European societies: 
identity and development / 
Sociétés européennes: identité et 
développement (Erasmus Mundus)

8 0

Tibetanistika 3 0
Tlumočnictví: čeština − angličtina 0 48
Tlumočnictví: čeština − 
francouzština 0 41

Tlumočnictví: čeština − němčina 0 44
Tlumočnictví: čeština − ruština 0 15
Tlumočnictví: čeština − španělština 0 23
Turkologie 0 5
Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy 31 16

Učitelství češtiny jako cizího jazyka 60 19
Učitelství pedagogiky 3 0
Východoevropská studia 30 10
Židovská studia 0 4
CELKEM 1693 745
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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 matematiky − Německý jazyk a literatura MFF UK 1
Učitelství pro střední školy − Tělesná výchova − Český jazyk a literatura FTVS UK 1
CELKEM 2

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
Finština 1 0
Hebraistika 1 1
Italština 0 1
Lingvistika a fonetika 0 1
Norština 0 1
Portugalština 1 0
Psychologie 4 0
Sociologie 0 1
Východoevropská studia  se spec. rusistika 0 1
CELKEM 7 8



Příloha č. 10
 
Přehled akreditačních žádostí podaných v roce 2018

Akreditace bakalářských studijních programů

Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Andragogika a personální 
řízení

Plný a sdruže‑
né studium P, K 19. Neučitelská 

pedagogika Pedagogika Andragogika 
a personální řízení

Archeologie pravěku a 
středověku

Plný a sdruže‑
né studium P 12. Historické vědy Historické vědy Archeologie pravěku 

a středověku

Archivnictví a pomocné 
vědy historické

Plný a sdruže‑
né studium P, K 12. Historické vědy Historické vědy

Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické

Asijská studia Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy

Historické vědy Etnologie se speciali‑
zací vietnamistika

Filologie Indologie

Historické vědy Indonesistika

Filologie Japonská studia

Filologie Koreanistika

Filologie Mongolistika

Filologie Tibetanistika

Blízkovýchodní studia

 
Plný a sdruže‑
né studium

 

P

 
9. Filologie
12. Historické vědy 
 

Filologie Arabistika

Historické vědy Dějiny a kultura 
islámských zemí

Filologie Íránistika

Filologie Turkologie

Bohemistika pro cizince Plný P 9. Filologie Filologie Čeština pro cizince

Český jazyk a literatura Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie Filologie Český jazyk 

a literatura
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Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Estetika Plný a sdruže‑
né studium P 32. Vědy o umění 

a kultuře

Obecná teorie 
a dějiny umění 
a kultury

Estetika

Hebraistika a židovská 
studia

Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy Filologie Hebraistika

Historie Plný a sdruže‑
né studium P 12. Historické vědy Historické vědy Historie

Jihovýchodoevropská 
studia

Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy Filologie Jihovýchodoevropská 
studia

Etnologie a kulturní 
antropologie

Plný a sdruže‑
né studium P 25. Sociologie

12. Historické vědy Historické vědy Etnologie

Mezikulturní komunikace: 
překlad a tlumočení

dvouspecia‑ 
lizace 

a sdružené 
studium

P 9. Filologie 

Překladatelství a 
tlumočnictví

Angličtina pro mezi‑
kulturní komunikaci

Překladatelství a 
tlumočnictví

Francouzština pro 
mezikulturní komu‑
nikaci

Překladatelství a 
tlumočnictví

Němčina pro mezi‑
kulturní komunikaci

Překladatelství a 
tlumočnictví

Ruština pro mezikul‑
turní komunikaci

Překladatelství a 
tlumočnictví

Španělština pro me‑
zikulturní komunikaci

Obecná lingvistika sdružené stu‑
dium P 9. Filologie Filologie Obecná lingvistika

Pedagogika Plný a sdruže‑
né studium P,K 19. Neučitelská 

pedagogika Pedagogika Pedagogika

Ruský jazyk a literatura Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie 

12. Historické vědy Filologie Ruský jazyk 
a literatura



Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Řecká a latinská studia Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie 

12. Historické vědy

Historické vědy Dějiny antické 
civilizace

Filologie Latinský jazyk 
a literatura

Filologie Novořecká filologie

Filologie Řecká antická 
filologie

Sinologie Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy Filologie Sinologie

Sociální práce Plný P 24. Sociální práce Sociální politika a 
sociální práce Sociální práce

Sociologie Plný a sdruže‑
né studium P 25. Sociologie

5. Ekonomické obory

Sociologie Sociologicko‑ekono‑
mická studia

Sociologie Sociologie

Středoevropská studia

 Plný, dvou‑ 
specializace 
a sdružené 
studium

P 9. Filologie
12. Historické vědy

Filologie Romistika

Filologie Středoevropská 
studia

Veřejná správa a spisová 
služba Plný P 12. Historické vědy Historické vědy Veřejná správa a spi‑

sová služba

Východoevropská studia Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy Filologie Východoevropská 
studia
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Akreditace učitelských studijních programů

Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Anglický jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdělá‑
vání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Čeština jako cizí jazyk se 
zaměřením na vzdělávání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Francouzský jazyk a lite‑
ratura se zaměřením na 
vzdělávání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Historie se zaměřením na 
vzdělávání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Latinský jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdělá‑
vání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Německý jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdělá‑
vání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Ruský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Španělský jazyk a literatu‑
ra se zaměřením na vzdě‑
lávání

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A



Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Andragogika a personální 
řízení

Plný a sdruže‑
né studium P 19. Neučitelská 

pedagogika Pedagogika Andragogika 
a personální řízení

Archeologie pravěku a 
středověku

Plný a sdruže‑
né studium P 12. Historické vědy Historické vědy Archeologie pravěku 

a středověku

Archivnictví a pomocné 
vědy historické

Plný a sdruže‑
né studium P, K 12. Historické vědy Historické vědy

Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické

Asijská studia Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie 

12. Historické vědy Filologie

Indologie

Japonská studia

Korealnistika

Mongolistika

Tibetanistika

Blízkovýchodní studia

 
Plný a sdruže‑
né studium

 

P

 
9. Filologie
12. Historické vědy
 

Filologie Arabistika

Historické vědy Dějiny a kultura 
islámských zemí

Filologie Turkologie

Čeština v komunikaci 
neslyšících

Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie Čeština v komunika‑

ci neslyšících
Čeština v komunikaci 
neslyšících

Dějiny umění Plný P 32. Vědy o umění a 
kultuře

Obecná teorie 
a dějiny umění 
a kultury

Dějiny umění

Egypt a Přední východ ve 
starověku

 Plný a sdruže‑
né studium P  12. Historické vědy

9. Filologie

Historické vědy Egyptologie

Filologie Klínopis
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Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Divadelní věda Plný a sdruže‑
né studium P 32. Vědy o uměn 

 a kultuře

Obecná teorie 
a dějiny umění 
a kultury

Divadelní věda

Historie ‑ hospodářské a 
sociální dějiny

Plný a sdruže‑
né studium P 12. Historické vědy Historické vědy Historie ‑ hospodář‑

ské a sociální dějiny

Iberoamerikanistika Plný a sdruže‑
né studium P 12. Historické vědy Historické vědy

Iberoamerikanisti‑
ka ‑ dějiny Latinské 
Ameriky

Informace, média a knižní 
kultura

Plný a sdruže‑
né studium P, K 18. Mediální 

a komunikační studia
Informační studia 
a knihovnictví

Informační studia 
a knihovnictví

Etnologie a kulturní antro‑
pologie

Plný a sdruže‑
né studium P 25. Sociologie 

12. Historické vědy Historické vědy Etnologie

Italianistika Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie Filologie Italianistika

Obecná lingvistika sdružené stu‑
dium P 9. Filologie Filologie Obecná lingvistika

Pedagogika Plný a sdruže‑
né studium P, K 19. Neučitelská peda‑

gogika Pedagogika Pedagogika

Psychologie plný P 23. Psychologie Psychologie Psychologie

Řecká a latinská studia Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy

Historické vědy Dějiny antické 
civilizace

Filologie Latinská medievistika

Filologie Latinský jazyk 
a literatura

Filologie Novořecká filologie

Sinologie Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy Filologie Sinologie

Sociální práce Plný P 24. Sociální práce Sociální politika a 
sociální práce Sociální práce



Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Sociologie Plný P 25. Sociologie Sociologie Sociologie

Studia nových médií Plný a sdruže‑
né studium P 18. Mediální a komuni‑

kační studia
Informační studia a 
knihovnictví Studia nových médií

TEMA+  European 
Societies: Heritage and 
Development / Sociétés 
européennes: patrimoine 
et développement

Plný P 12. Historické vědy History

TEMA ‑ European 
Societies: Identity 
and Development 
/ Sociétés europé‑
ennes: identité et 
développement

Veřejná správa a spisová 
služba Plný P 12. Historické vědy Historické vědy Veřejná správa 

a spisová služba

Východoevropská studia Plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie

12. Historické vědy Filologie Východoevropská 
studia

 

Akreditace učitelských studijních programů

Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Učitelství anglického jazy‑
ka a literatury pro střední 
školy

sdružené 
studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy

plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Učitelství češtiny jako cizí‑
ho jazyka

plný a sdruže‑
né studium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Učitelství historie pro 
střední školy

sdružené stu‑
dium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Učitelství filozofie pro 
střední školy

sdružené stu‑
dium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A
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Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Učitelství francouzského 
jazyka a literatury pro 
střední školy

sdružené stu‑
dium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Učitelství latinského jazy‑
ka a literatury pro střední 
školy

sdružené stu‑
dium P 9. Filologie 

30. Učitelství
Učitelství pro 
střední školy

Učitelství latinského 
jazyka a literatury 
pro střední školy

Učitelství německého jazy‑
ka a literatury pro střední 
školy

sdružené stu‑
dium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Učitelství ruského jazyka a 
literatury pro střední školy

sdružené stu‑
dium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

Učitelství španělského 
jazyka a literatury pro 
střední školy

sdružené stu‑
dium P 9. Filologie 

30. Učitelství N/A N/A

           

Akreditace doktorských studijních programů

Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Archeologie pravěku a 
středověku N/A P, K 12. Historické vědy Historické vědy Pravěká a středověká 

archeologie

Blízkovýchodní studia N/A P, K 12. Historické vědy Historické vědy Dějiny a kultury zemí 
Asie a Afriky

Dějiny a kultury Asie N/A P, K 9. Filologie
12. Historické vědy Historické vědy Dějiny a kultury zemí 

Asie a Afriky

Dějiny výtvarného umění N/A P, K 32. Vědy o umění a 
kultuře

Obecná teorie 
a dějiny umění 
a kultury

Dějiny výtvarného 
umění



Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Didaktika dějepisu N/A P, K 30. Učitelství
12. Historické vědy Historické vědy Didaktika dějepisu

Divadelní věda N/A P, K 32. Vědy o umění 
a kultuře

Obecná teorie a ději‑
ny umění a kultury Divadelní věda

Egyptologie N/A P, K 12. Historické vědy Historické vědy Egyptologie

Estetika N/A P, K 32. Vědy o umění 
a kultuře

Obecná teorie a ději‑
ny umění a kultury Estetika

Filmová věda N/A P, K 32. Vědy o umění 
a kultuře

Obecná teorie a ději‑
ny umění a kultury Filmová věda

Hudební věda N/A P, K 32. Vědy o umění 
a kultuře

Obecná teorie a ději‑
ny umění a kultury Hudební věda

Jazyky zemí Asie a Afriky N/A P, K 9. Filologie Filologie Jazyky zemí Asie 
a Afriky

Klasická archeologie N/A P, K 12. Historické vědy Historické vědy Klasická archeologie

Etnologie a kulturní 
antropologie N/A P, K 25. Sociologie

12. Historické vědy Historické vědy Etnologie

Logika N/A P, K

10. Filosofie, 
religionistika 
a teologie
17. Matematika

Logika Logika

Korpusová a teoretická 
lingvistika N/A P, K 9. Filologie Filologie Matematická 

lingvistika

Obecná lingvistika N/A P, K 9. Filologie Filologie Obecná lingvistika

Politologie N/A P, K 20. Politické vědy Politologie Politologie

Pomocné vědy historické N/A P, K 12. Historické vědy Historické vědy Pomocné vědy 
historické
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Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Klinická psychologie 
a psychologie zdraví N/A P,K 23. Psychologie Psychologie Klinická psychologie, 

Obecná psychologie

Psychologie sociální 
a psychologie práce N/A P,K 23. Psychologie Psychologie

Psychologie práce 
a organizace, Sociální 
psychologie

Sociální práce N/A P,K N/A Sociální politika a 
sociální práce Sociální práce 

Translatologie N/A P,K 9. Filologie Filologie Translatologie

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  

Studijní program Typ studijní‑
ho plánu

Forma 
studia Oblast vzdělávání stávající SP stávající SO

Filozofie N/A HP N/A N/A Filozofie

Moderní a hospodářské 
dějiny N/A HP N/A N/A Moderní 

a hospodářské dějiny



Příloha č. 11
 
Přijímací řízení do bakalářského studia

Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Andragogika 
a personální řízení P Pedagogika 235 227 30 31 62 26

Andragogika 
a personální řízení K Pedagogika 192 172 20 21 60 13

Angličtina pro 
mezikulturní 
komunikaci

P Překladatelství 
a tlumočnictví 417 372 45 60 68 39

Anglistika‑
‑amerikanistika P Anglistika ‑ 

amerikanistika 379 352 90 91 68 76

Arabistika P Filologie 67 60 30 19 55 12
Archeologie pravěku 
a středověku P Historické vědy 36 31 20 12 50 11

Archivnictví a PVH P Historické vědy 28 26 25 19 50 9

Archivnictví a PVH K Historické vědy 24 20 11 11 52 10
Český jazyk 
a literatura P Filologie 339 321 145 147 52 101

Čeština v komunikaci 
neslyšících P Čeština v komunikaci 

neslyšících 51 50 40 33 50 21

Dánská studia P Filologie 91 62 + 13 40 + 15 30 + 4 59 (62) 25
Dějiny a kultura 
islámských zemí P Historické vědy 61 54 45 24 53 19

Dějiny antické 
civilizace P Historické vědy 78 43 + 21 32 + 10 17 + 5 50 (57) 15

Dějiny umění P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 215 203 30 30 58 25
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Divadelní věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 62 59 20 20 50 16

Estetika P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 99 90 22 22 58 18

Etnologie P Historické vědy 63 33 + 24 22 + 7 13 + 7 75 (75) 19

Filmová studia P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 134 124 17 18 68 18

Filozofie P Filozofie 149 137 50 50 50 37

Fonetika P Filologie 40 27 + 11 15 +5 12 + 4 66 (69) 10

Francouzská filologie P Filologie 79 75 40 41 73 28
Francouzština 
pro mezikulturní 
komunikaci

P Překladatelství 
a tlumočnictví 100 79 + 7 30 + 25 29 + 2 61 (54) 20

Hispanistika P Filologie 92 91 40 40 76 30

Historie P Historické vědy 264 256 100 101 67 77

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 44 44 18 18 55 14

Indologie P Filologie 38 24 + 8 20 + 10 10 + 2 52 (54) 6

Indonesistika P Historické vědy 34 20 + 9 20 + 10 12 + 6 51 (70) 15
Informační studia 
a knihovnictví P Informační studia 

a knihovnictví 84 80 42 42 55 30

Informační studia 
a knihovnictví K Informační studia 

a knihovnictví 55 48 40 21 50 17

Íránistika P Filologie 39 29 30 19 55 14

Italianistika P Filologie 42 39 25 17 61 14

Japonská studia P Filologie 133 125 18 20 71 18
Jihovýchodoevropská 
studia P Filologie 34 22 + 7 40 + 10 14 + 1 50 

(100) 11



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Koreanistika P Filologie 108 100 16 16 61 16
Latinský jazyk 
a literatura P Filologie 31 18 + 6 29 + 10 12 + 0 53 (‑) 8

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

P Překladatelství 
a tlumočnictví 47 47 7 7 74 7

Mongolistika P Filologie 19 9 + 5 20 + 10 4 + 4 76 (70) 7
Němčina pro 
mezikulturní 
komunikaci

P Překladatelství 
a tlumočnictví 86 71 + 12 30 + 25 22 + 1 54 (50) 16

Německý jazyk 
a literatura P Filologie 97 63 + 22 75 + 20 43 + 10 52 (58) 41

Novořecká filologie P Filologie 22 16 + 5 22 + 10 7 + 4 57 (51) 10

Obecná lingvistika P Filologie 55 50 22 19 70 17

Pedagogika P Pedagogika 106 100 30 30 70 20

Pedagogika K Pedagogika 53 43 20 20 51 11

Politologie P Politologie 147 131 50 28 50 19

Portugalistika P Filologie 37 27 + 5 22 + 5 15 + 2 75 (80) 14

Psychologie P Psychologie 1065 1015 65 68 70 64

Religionistika P Filozofie 34 31 16 11 51 10

Romistika P Filologie 32 14 + 11 25 + 10 9 + 9 78 (53) 16
Ruský jazyk 
a literatura P Filologie 83 75 25 22 52 15
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Ruština pro 
mezikulturní 
komunikaci

P Překladatelství 
a tlumočnictví 98 53 + 15 20 + 20 8 + 0 52 (‑) 3

Řecká antická filologie P Filologie 49 26 + 14 27 + 10 13 + 4 60 (58) 11

Sinologie P Filologie 75 67 20 20 61 18

Sociální práce P Sociální politika 
a sociální práce 103 97 40 40 53 28

Sociologicko‑
‑ekonomická studia P Sociologie 60 59 20 24 72 19

Sociologie P Sociologie 93 83 25 33 68 26
Středoevropská 
studia P Filologie 25 21 25 7 60 4

Španělština pro 
mezikulturní 
komunikaci

P Překladatelství 
a tlumočnictví 56 41 + 10 20 + 20 15 + 6 56 (54) 16

Tibetanistika P Filologie 30 15 + 11 20 +6 5 + 4 85 (63) 9
Veřejná správa 
a spisová služba P Historické vědy 20 20 20 11 50 6

Východoevropská 
studia P Filologie 63 33 + 17 35 + 8 13 + 4 52 (51) 13

CELKEM 6257 5953 2204 1665   1232

Vysvětlivky:

* P − prezenční studium; K − kombinované studium
** PPP – předpokládaný počet přijímaných

U uvedených součtů u počtu přihlášek, PPP a přijatých značí první údaj počty v rámci standardního přijímacího řízení, druhý údaj 
počty v rámci dodatečného přijímacího řízení. 

Počty bodů pro přijetí v rámci dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v závorkách.



Příloha č. 12
 
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Andragogika 
a personální řízení P Pedagogika 80 78 36 31 51 21

Anglický jazyk P Filologie 80 72 20 21 64 18
Anglofonní literatury 
a kultury P Filologie 63 57 40 40 51 27

Arabistika P Filologie 6 4 15 0 X 0
Archeologie pravěku 
a středověku P Historické vědy 17 17 20 14 55 9

Archivnictví a PVH P Historické vědy 11 11 11 10 56 6

Archivnictví a PVH K Historické vědy 11 10 10 10 76 9
Český jazyk – 
specializační studium P Filologie 8 7 20 4 52 3

Český jazyk 
a literatura P Filologie 43 37 + 3 50 + 15 18 + 1 51 (57) 12

Čeština v komunikaci 
neslyšících P Čeština v komunikaci 

neslyšících 7 5 + 1 20 + 15 4 + 1 65 (68) 4

Dějiny a kultura 
islámských zemí P Historické vědy 5 5 15 3 50 2

Dějiny antické 
civilizace P Historické vědy 3 3 10 0 X 0

Dějiny umění P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 38 28 + 7 20 + 10 4 + 2 51 (55) 6

Deutsche Sprache 
und Literatur in 
Mitteleuropa

P Filologie 4 4 5 0 X 0
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Divadelní věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 11 11 8 6 60 5

English Language and 
Linguistics P Filologie 33 11 3 0 X 0

Estetika P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 16 15 13 4 52 3

Etnologie P Historické vědy 32 22 + 10 22 + 7 15 + 8 86 (68) 19

Filmová studia P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 26 24 7 9 70 8

Filozofie P Filozofie 30 29 20 16 50 15

Fonetika P Filologie 11 11 8 5 61 4

Francouzská filologie P Filologie 26 26 20 19 52 13

Hispanistika P Filologie 28 22 + 3 25 + 5 13 + 3 52 (69) 15
Historie – české dějiny 
v evropském kontextu P Historické vědy 56 50 + 3 50 + 10 31 + 2 51 (55) 21

Historie – 
hospodářské 
a sociální dějiny

P Historické vědy 28 22 + 3 20 + 8 13 + 2 70 (60) 9

Historie – obecné 
dějiny P Historické vědy 43 41 + 1 45 + 10 29 + 0 55 (‑) 20

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 8 6 + 1 10 + 10 2 + 0 71 (‑) 2

Iberoamerikanistika 
– dějiny Latinské 
Ameriky

P Historické vědy 16 14 + 2 15 + 7 11 + 0 50 (‑) 6

Indologie P Filologie 6 5 8 5 85 4
Informační studia 
a knihovnictví P Informační studia 

a knihovnictví 27 22+4 36+10 15+4 50 (55) 13

Informační studia 
a knihovnictví K Informační studia 

a knihovnictví 31 31 23 17 50 14



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Italianistika P Filologie 10 10 15 3 60 3

Japonská studia P Filologie 8 8 15 6 53 3
Jihovýchodoevropská 
studia P Filologie 14 12 + 2 30 + 10 4 + 1 60 (60) 2

Klasická archeologie P Historické vědy 11 11 12 5 51 3

Komparatistika P Filologie 30 30 30 22 53 18

Koreanistika P Filologie 13 12 8 5 58 5

Latinská medievistika P Filologie 8 8 9 6 65 5
Latinský jazyk 
a literatura P Filologie 9 9 13 6 70 4

Lusobrazilská studia P Filologie 6 6 12 5 80 2

Mongolistika P Filologie 5 4 10 3 75 2
Německý jazyk 
a literatura P Filologie 21 20 30 12 51 8

Nizozemský jazyk 
a literatura P Filologie 8 7 15 5 60 2

Novořecká filologie P Filologie 4 4 10 3 59 2

Obecná lingvistika P Filologie 19 17 21 7 78,5 5

Pedagogika P Pedagogika 18 15 20 9 53 5

Pedagogika K Pedagogika 44 41 20 19 50 15

Politické teorie P Politologie 50 34 + 12 44 + 5 21 + 5 51 (55) 17
Překladatelství: 
čeština – angličtina P Překladatelství 

a tlumočnictví 50 43 + 5 28 + 25 11 + 0 65 (‑) 3

Překladatelství: 
čeština – 
francouzština

P Překladatelství 
a tlumočnictví 27 26 + 1 18 + 25 11 + 0 79 (‑) 7

Překladatelství: 
čeština – němčina P Překladatelství 

a tlumočnictví 26 24 + 2 18 + 25 12 + 0 58 (‑) 8
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Překladatelství: 
čeština – ruština P Překladatelství 

a tlumočnictví 30 25 + 2 18 + 20 6 + 1 85 (85) 5

Překladatelství: 
čeština – španělština P Překladatelství 

a tlumočnictví 6 5 + 1 18 + 20 2 + 0 56 (‑) 1

Psychologie P Psychologie 214 207 65 68 69 66

Religionistika P Filozofie 9 9 5 4 79 3
Ruský jazyk 
a literatura P Filologie 37 25 + 7 15 + 5 8 + 1 51 (77) 5

Řecká antická filologie P Filologie 2 2 12 1 74 0

Sinologie P Filologie 21 18 + 3 20 + 20 10 + 0 50 (‑) 6

Skandinavistika P Filologie 6 6 22 2 60 2

Sociální pedagogika P Pedagogika 39 38 20 17 68 15

Sociální pedagogika K Pedagogika 57 55 20 16 52 13

Sociální práce P Sociální politika 
a sociální práce 79 54 + 20 40 + 10 29 + 10 54 (64) 32

Sociologie P Sociologie 43 33 + 8 30 + 15 16 + 3 52 (53) 12
Středoevropská 
studia P Filologie 11 8 + 2 20 + 8 1 + 2 55 (60) 2

Studia nových médií P Informační studia 
a knihovnictví 94 88 20 22 60 21

Tibetan Studies P Filologie 4 2 + 1 8 + 3 1 + 1 92 (95) 0

Tibetanistika P Filologie 6 5 + 1 8 + 3 3 + 0 51 (‑) 2
Tlumočnictví: čeština 
– angličtina P Překladatelství 

a tlumočnictví 39 31 + 5 14 + 25 10 + 0 67 (‑) 6

Tlumočnictví: čeština 
– francouzština P Překladatelství 

a tlumočnictví 13 12 + 1 14 + 25 6 + 0 66 (‑) 4

Tlumočnictví: čeština 
– němčina P Překladatelství 

a tlumočnictví 24 22 + 2 14 + 25 10 + 1 62 (92) 11



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Tlumočnictví: čeština 
– ruština P Překladatelství 

a tlumočnictví 21 18 + 2 14 + 20 5 + 1 55 (56) 4

Tlumočnictví: čeština 
– španělština P Překladatelství 

a tlumočnictví 7 6 + 1 14 + 20 3 + 0 70 (‑) 2

Turkologie P Filologie 2 2 10 2 60 0
Učitelství českého 
jazyka a literatury pro 
střední školy

P Učitelství pro střední 
školy 45 39 + 4 35 + 15 21 + 1 51 (52) 9

Učitelství češtiny jako 
cizího jazyka P Učitelství pro střední 

školy 50 40 + 9 35 + 15 22 + 5 50 (53) 20

Učitelství latinského 
jazyka a literatury pro 
střední školy

P Učitelství pro střední 
školy 1 1 7 1 77 0

Východoevropská 
studia P Filologie 34 28 + 4 22 + 5 12 + 3 52 (51) 13

CELKEM 2079 1953 1974 901   661

Vysvětlivky:

* P − prezenční studium; K − kombinované studium
** PPP – předpokládaný počet přijímaných

U uvedených součtů u počtu přihlášek, PPP a přijatých značí první údaj počty v rámci standardního přijímacího řízení, druhý údaj 
počty v rámci dodatečného přijímacího řízení. 

Počty bodů pro přijetí v rámci dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v závorkách.
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Příloha č. 13
 
Bakalářské studium − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet
Andragogika a personální řízení jednoobor 19

Angličtina pro mezikulturní komunikaci  –  Arabistika dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci  –  Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci  –  Logika dvouobor 1
Angličtina pro mezikulturní komunikaci  –  Němčina pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci  –  Ruština pro mezikulturní ko‑
munikaci dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci  –  Sinologie dvouobor 1

Anglistika  –  amerikanistika  –  Angličtina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 5

Anglistika  –  amerikanistika jednoobor 22

Anglistika  –  amerikanistika  –  Český jazyk a literatura dvouobor 2

Anglistika  –  amerikanistika  –  Filozofie dvouobor 2

Anglistika  –  amerikanistika  –  Hispanistika dvouobor 2

Anglistika  –  amerikanistika  –  Historie dvouobor 1

Anglistika  –  amerikanistika  –  Norská studia dvouobor 1

Anglistika  –  amerikanistika  –  Portugalistika dvouobor 1

Anglistika  –  amerikanistika  –  Religionistika dvouobor 1

Anglistika  –  amerikanistika  –  Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 4

Archivnictví a PVH jednoobor 12

Český jazyk a literatura jednoobor 12

Český jazyk a literatura   –  Středoevropská studia dvouobor 1

Český jazyk a literatura  –  Čeština v komunikaci neslyšících dvouobor 1



Studijní obor Oborovost Počet
Český jazyk a literatura  –  Etnologie dvouobor 1

Český jazyk a literatura  –  Filozofie dvouobor 2

Český jazyk a literatura  –  Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Český jazyk a literatura  –  Historie dvouobor 1

Český jazyk a literatura  –  Jihovýchodoevropská studia dvouobor 1

Český jazyk a literatura  –  Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Český jazyk a literatura  –  Norská studia dvouobor 1

Český jazyk a literatura  –  Obecná lingvistika dvouobor 1

Český jazyk a literatura  –  Politologie dvouobor 2

Český jazyk a literatura  –  Portugalistika dvouobor 1

Čeština pro cizince jednoobor 7

Čeština v komunikaci neslyšících jednoobor 8
Čeština v komunikaci neslyšících – Francouzština pro mezikulturní ko‑
munikaci dvouobor 1

Čeština v komunikaci neslyšících  –  Ruština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Dánská studia  –  Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Dánská studia  –  Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Dánská studia  –  Nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Dějiny a kultura islámských zemí  –  Religionistika dvouobor 1

Dějiny umění jednoobor 6

Divadelní věda jednoobor 6

Divadelní věda  –  Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Estetika jednoobor 3

Etnologie jednoobor 10

Etnologie se spec. vietnamistika jednoobor 4

Filmová studia jednoobor 6

Filozofie jednoobor 14

Filozofie  –  Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet
Filozofie  –  Politologie dvouobor 2

Filozofie  –  Religionistika dvouobor 1

Fonetika  –  Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Fonetika  –  Obecná lingvistika dvouobor 2

Francouzská filologie jednoobor 8

Francouzská filologie  –  Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Francouzská filologie  –  Hispanistika dvouobor 1

Francouzská filologie  –  Historie dvouobor 1

Francouzská filologie  –  Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Francouzská filologie  –  Logika dvouobor 1

Francouzská filologie  –  Politologie dvouobor 1

Francouzská filologie  –  Portugalistika dvouobor 2

Francouzština pro mezikulturní komunikaci  –  Italianistika dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci  –  Latinský jazyk a literatura dvouobor 1
Francouzština pro mezikulturní komunikaci  –  Němčina pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci  –  Norská studia dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci  –  Novořecká filologie dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci  –  Obecná lingvistika dvouobor 1

Hispanistika jednoobor 8

Historie jednoobor 32

Historie  –  Evropská studia jednoobor 8

Historie  –  Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Historie  –  Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Historie  –  Politologie dvouobor 1

Hudební věda jednoobor 2

Hudební věda  –  Němčina pro mezikultruní komunikaci dvouobor 1

Indologie jednoobor 4



Studijní obor Oborovost Počet
Informační studia a knihovnictví jednoobor 29

Italianistika jednoobor 7

Italianistika  –  Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Italianistika  –  Nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Japonská studia jednoobor 12

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 3

Jihovýchodoevropská studia – Politologie dvouobor 1

Jihovýchodoevropská studia − Turkologie dvouobor 1

Klasická archeologie jednoobor 1

Klasická archeologie − Dějiny a kultura východního středomoří ve starověku dvouobor 1

Klasická archeologie − Dějiny antické civilizace dvouobor 1

Klasická archeologie − Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Koreanistika jednoobor 14

Latinský jazyk a literatura − Obecná lingvistika dvouobor 1

Logika jednoobor 1
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommuni‑
kation und Translation Tschechisch – Deutsch jednoobor 3

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk  –  ruština jednoobor 2

Mongolistika jednoobor 3

Němčina pro mezikulturní komunikaci  –  Nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Němčina pro mezikulturní komunikaci  –  Obecná lingvistika dvouobor 2

Německý jazyk a literatura jednoobor 4

Německý jazyk a literatura  –  Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 4

Německý jazyk a literatura  –  Politologie dvouobor 1

Německý jazyk a literatura  –  Turkologie dvouobor 1

Novořecká filologie  –  Řecká antická filologie dvouobor 1

Novořecká filologie  –  Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Novořecká filologie  –  Turkologie dvouobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet
Obecná lingvistika  –  Východoevropská studia dvouobor 1

Pedagogika jednoobor 26

Politologie jednoobor 6

Portugalistika jednoobor 1

Portugalistika − Španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Psychologie jednoobor 70

Religionistika jednoobor 5

Romistika jednoobor 1

Ruský jazyk a literatura jednoobor 4

Ruština pro mezikulturní komunikaci − Středoevropská studia dvouobor 1

Sinologie jednoobor 10

Sociální práce jednoobor 18

Sociologicko‑ekonomická studia jednoobor 5

Sociologie jednoobor 6

Středoevropská studia jednoobor 2

Veřejná správa a spisová služba jednoobor 10

Východoevropská studia jednoobor 5

CELKEM 536



Příloha č. 14
 
Navazující magisterské studium − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet

Andragogika a personální řízení jednoobor 7

Anglický jazyk jednoobor 16

Anglický jazyk – Anglofonní literatury a kultury dvouobor 1

Anglický jazyk – Fonetika dvouobor 1

Anglofonní literatury a kultury jednoobor 4

Anglofonní literatury a kultury – Skandinavistika dvouobor 1

Arabistika jednoobor 4

Arabistika – Český jazyk – specializační studium dvouobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 7

Archivnictví a PVH jednoobor 5

Český jazyk – specializační studium jednoobor 1

Český jazyk – specializační studium – Finská filologie dvouobor 1

Český jazyk a literatura jednoobor 15

Český jazyk a literatura – Indologie dvouobor 1

Čeština pro cizince jednoobor 1

Čeština v komunikaci neslyšících jednoobor 1

Dějiny umění jednoobor 9

Divadelní věda jednoobor 2

Estetika jednoobor 2

Etnologie jednoobor 4

Etnologie – Překladatelství: čeština – angličtina dvouobor 1

Etnologie – Východoevropská studia dvouobor 1

Filozofie jednoobor 7

Finská filologie – Hispanistika dvouobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet
Finská filologie – Skandinavistika dvouobor 2

Fonetika jednoobor 3

Fonetika – Obecná lingvistika dvouobor 2

Francouzská filologie jednoobor 2

Francouzská filologie – Historie – obecné dějiny dvouobor 1

Francouzská filologie – Lusobrazilská studia dvouobor 1

Francouzská filologie – Překladatelství: čeština – francouzština dvouobor 1

Hebraistika jednoobor 1

Hispanistika jednoobor 5

Hispanistika – Lusobrazilská studia dvouobor 1

Historie jednoobor 1

Historie – české dějiny v evropském kontextu jednoobor 14

Historie – hospodářské a sociální dějiny jednoobor 13
Historie – hospodářské a sociální dějiny – Překladatelství: čeština – něm‑
čina dvouobor 1

Historie – obecné dějiny jednoobor 21

Historie – obecné dějiny – Skandinavistika dvouobor 1

Hudební věda jednoobor 6

Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky jednoobor 9

Indologie jednoobor 3

Informační studia a knihovnictví jednoobor 14

Italianistika jednoobor 6

Italianistika – Obecná lingvistika dvouobor 1

Japonská studia jednoobor 5

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 2

Jihovýchodoevropská studia – Východoevropská studia dvouobor 1

Klasická archeologie jednoobor 5

Klasická archeologie – Egyptologie dvouobor 1



Studijní obor Oborovost Počet
Klasická archeologie – Religionistika dvouobor 1

Komparatistika jednoobor 10

Koreanistika jednoobor 3

Latinská medievistika – Překladatelství: čeština – němčina dvouobor 1

Logika jednoobor 1

Lusobrazilská studia jednoobor 2

Německý jazyk a literatura jednoobor 3

Německý jazyk a literatura – Tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 1

Pedagogika jednoobor 3

Politické teorie – Turkologie dvouobor 1

Politické teorie – Východoevropská studia dvouobor 1

Politické teorie a současné dějiny jednoobor 5
Překladatelství: čeština – angličtina  Překladatelství: čeština – francouz‑
ština dvouobor 2

Překladatelství: čeština – angličtina – Překladatelství: čeština – němčina dvouobor 1

Překladatelství: čeština – angličtina – Tlumočnictví: čeština – angličtina dvouobor 2
Překladatelství: čeština – francouzština – Tlumočnictví: čeština – fran‑
couzština dvouobor 3

Překladatelství: čeština – němčina  – Tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 4

Překladatelství: čeština – němčina – Překladatelství: čeština – ruština dvouobor 1

Překladatelství: čeština – ruština – Tlumočnictví: čeština – ruština dvouobor 3

Překladatelství: čeština – španělština – Tlumočnictví: čeština – španělština dvouobor 1

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

Psychologie jednoobor 51

Religionistika jednoobor 1

Ruský jazyk a literatura jednoobor 2

Sinologie jednoobor 2

Skandinavistika – Tlumočnictví: čeština – španělština dvouobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet
Sociální pedagogika jednoobor 6

Sociální práce jednoobor 24

Sociologie jednoobor 13

Srovnávací jazykověda jednoobor 1

Středoevropská studia jednoobor 4

Studia nových médií jednoobor 12
TEMA – European societies: identity and development / Sociétés europé‑
ennes: identité et développement (Erasmus Mundus) jednoobor 3

Tibetanistika jednoobor 1

Tlumočnictví: čeština – angličtina – Tlumočnictví: čeština – francouzština dvouobor 2

Tlumočnictví: čeština – angličtina –Tlumočnictví: čeština – španělština dvouobor 1

Tlumočnictví: čeština – francouzština – Učitelství češtiny jako cizího jazyka dvouobor 1

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy jednoobor 10

Učitelství češtiny jako cizího jazyka jednoobor 11
Učitelství češtiny jako cizího jazyka – Učitelství českého jazyka a literatury  
pro střední školy dvouobor 3

Učitelství pedagogiky jednoobor 2

Východoevropská studia jednoobor 7

CELKEM 426

Příloha č. 15
 
Magisterské studium (pětileté) − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet

Psychologie jednoobor 4

CELKEM 4



Příloha č. 16
 
Přehled realizovaných programů CŽV

Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Katedra psychologie

Psychologie pro každý den 81

Psycholog ve zdravotnictví 44

Studium pro výchovné poradce 43

Studium pro výchovné poradce 30

Studium pro výchovné poradce 35

Studium pro výchovné poradce 36

Studium pro výchovné poradce 30

Psychologie v praktických aplikacích 31

Psychologie v praktických aplikacích 29

Psychologie – přípravný kurz 197

Učitelství pro střední školy 31

Učitelství pro střední školy 41

Učitelství pro střední školy 12

Učitelství pro střední školy 44

Škola jako místo setkávání 117
Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní 
vědy 10

Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní 
vědy 3

Stres a možnosti jeho zvládání 18

Katedra sociální práce Sociální práce – přípravný kurz 10

Ústav hudební vědy Seznámení s hudební vědou – přípravný kurz 18

Katedra andragogiky a personálního 
řízení

Andragogika a personální řízení 13

Andragogika a personální řízení 29
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Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Katedra andragogiky a personálního 
řízení

Pracovní právo pro personalisty 21

Pracovní právo pro personalisty 17

Trendy v řízení lidí 20

Andragogika – přípravný kurz 71

Katedra divadelní vědy Divadlo do kapsy – přípravný kurz 18

Ústav českého jazyka Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky – 
přípravný kurz 48

Ústav filosofie a religionistiky Workshop – přípravný kurz 27

Ústav translatologie

Mezikulturní komunikace A – přípravný kurz 31

Mezikulturní komunikace B – přípravný kurz 18

Kurz tlumočení 10

Ústav Dálného východu Kapitoly z japonské kultury 19

Ústav germánských studií Německý jazyk – přípravný kurz 12
Ústav informačních studií a knihov‑
nictví Buď IN, Studuj insK – přípravný kurz 31

Jazykové centrum

Angličtina – 7 kurzů 73

Španělština – 2 kurzy 14

Francouzština – 2 kurzy 14

Němčina – 3 kurzy 41

Katedra sociologie Sociologie – přípravný kurz 23

Katedra filmových studií Co je to film – přípravný kurz 37

Zahraniční oddělení Česká studia – přípravný kurz 65

Katedra pomocných věd
historických

Archivní kurz 19

Archivní kurz 10

Ústav české literatury 
a komparatistiky

Tvůrčí psaní: próza 12

Tvůrčí psaní: kronika 6



Příloha č. 17
 
Vzdělávací programy Univerzity třetího věku v akademickém roce 2018/2019

  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 
Jednosemestrální přednášky a semináře 
konané pouze v zimním semestru        

Antická každodennost − Řím − 2. ročník Ústav řeckých a latinských 
studií 81 11 70

Antické památky na seznamu dědictví 
UNESCO II. − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 286 27 259

Cesta kolem antického světa s Pausániem − 
1. ročník − NOVINKA

Ústav pro klasickou 
archeologii 212 28 184

Čeština − jazyk světový? − NOVINKA Ústav bohemistických studií 19 3 16
Dějiny umění Latinské Ameriky − Koloniální 
umění − NOVINKA

Středisko ibero‑amerických 
studií 63 9 54

Dojít co nejdál − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 171 13 158

Jak poslouchat vážnou hudbu III. − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 191 35 156

Jsem senior a co má být − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 16 1 15
Konverzační jazykový kurz − Angličtina pro 
seniory Jazykové centrum 50 7 43

Konverzační jazykový kurz − Němčina pro 
seniory Jazykové centrum 26 5 21

Konverzační jazykový kurz − Ruština pro 
seniory Jazykové centrum 19 1 18

Mezi rudou hvězdou a tryzubem: ukrajinské 
20. a 21. století − OPAKOVÁNÍ

Ústav východoevropských 
studií 19 5 14

Migrace a sociokulturní změna v 
antropologické a etnologické perspektivě − 
NOVINKA

Ústav etnologie 36 9 27

Mluvit či nemluvit? − OPAKOVÁNÍ Centrum dalšího vzdělávání 25 2 23
Poklady českého a evropského výtvarného 
umění – 2. ročník Ústav pro dějiny umění 160 21 139
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  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 
Praktická cvičení z paleografie a historické 
chronologie pro genealogy a regionální 
historiky − začátečníci

Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia

23 6 17

Psychologie pro život − 2. ročník Katedra psychologie 65 7 58

Psychopati mezi námi − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 25 4 21
Střední Evropa od paleolitu do doby bronzové 
− NOVINKA Ústav pro archeologii 64 13 51

Vítejte v první republice! − 2. ročník Ústav českých dějin 145 14 131

Výchova a vzdělávání prožitkem − NOVINKA Katedra pedagogiky 22 1 21
Významné události světových dějin – 1. ročník 
− NOVINKA Ústav světových dějin 271 59 212

Zajímavosti v psychologii pro pokročilé – 
5. ročník Centrum dalšího vzdělávání 15 0 15

Země bez víry? Kapitoly z náboženských 
dějin českých zemí od přijetí křesťanství do 
pobělohorské rekatolizace − NOVINKA

Ústav českých dějin 173 33 140

         

Vícesemestrální kurzy – probíhající v letním semestru      
Čeština dnes: jazyková situace a vědecký 
popis I. − OPAKOVÁNÍ

Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 15 3 12

Hudební Praha v proměnách staletí I. − 
NOVINKA Ústav hudební vědy 237 31 206

Kondiční cvičení pro seniory − teorie a praxe I. Centrum dalšího vzdělávání 188 16 172

Kurz českého znakového jazyka pro pokročilé I. Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících 10 0 10

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

Ústav informačních studií a 
knihovnictví 9 2 7

         

Vícesemestrální kurzy – probíhající v zimním semestru      
Čeština dnes: jazyková situace a vědecký 
popis II. − OPAKOVÁNÍ

Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 15 3 12



  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 
Hudební Praha v proměnách staletí II. − 
NOVINKA Ústav hudební vědy 237 31 206

Kondiční cvičení pro seniory − teorie a praxe II. Centrum dalšího vzdělávání 188 16 172
Kurz českého znakového jazyka pro pokročilé 
II.

Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících 10 0 10

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

Ústav informačních studií a 
knihovnictví 9 2 7

         
Jednosemestrální přednášky a semináře 
konané pouze v letním semestru      

Dějiny umění Latinské Ameriky − Moderní a 
postmoderní umění − NOVINKA

Středisko ibero‑amerických 
studií 38 5 33

Egyptská archeologie a české výzkumy v 
Egyptě − 1. ročník − NOVINKA Český egyptologický ústav 167 24 143

Charakteristiky známých osobností Centrum dalšího vzdělávání 20 0 20

Jazykový kurz – Latina pro seniory Jazykové centrum 24 3 21
Konverzační jazykový kurz – Francouzština 
pro seniory Jazykové centrum 24 5 19

Konverzační jazykový kurz – Španělština pro 
seniory − NOVINKA Jazykové centrum 20 8 12

Mluvit či nemluvit? − OPAKOVÁNÍ Centrum dalšího vzdělávání 17 0 17
Od dramatu k divadlu: Inspirován bořit: Drama 
na druhý pohled – 1. ročník − NOVINKA Katedra divadelní vědy 44 5 39

Praha a baltské národy − NOVINKA Ústav východoevropských 
studií 28 2 26

Praktická cvičení z novověké paleografie pro 
pokročilé VI.

Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia

20 4 16

Psychologie pomáhá poznávat lidi − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 19 1 18

Psychologie pro život – 1. ročník − NOVINKA Katedra psychologie 141 11 130
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  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 
Rodinné podnikání v českých zemích − 
NOVINKA Ústav českých dějin 39 6 33

Trénování kognitivních procesů (také paměti) Centrum dalšího vzdělávání 26 4 22
Velké okamžiky antických dějin – 1. ročník − 
NOVINKA

Ústav řeckých a latinských 
studií 167 28 139

Vítejte v první republice! − 1. ročník − 
OPAKOVÁNÍ Ústav českých dějin 168 27 141

Za bohy antického světa − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 272 28 244

Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách – 
1. ročník − NOVINKA Ústav světových dějin 272 42 230

    4601 621 3980



Příloha č. 18
 
Přijímací řízení do doktorského studia

Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Anglický jazyk P Filologie 5 5 3 3 43 3

Anglický jazyk K Filologie 1 1 1 1 43 1
Anglofonní literatury 
a kultury P Filologie 7 7 6 3 41 2

Anglofonní literatury 
a kultury K Filologie 1 1 2 0 X 0

Anglophone 
Literatures and 
Cultures (AJ)

K Filologie 3 2 3 1 45 1

České dějiny P Historické vědy 15 15 14 11 45 10

České dějiny K Historické vědy 3 3 1 1 45 1

Český jazyk P Filologie 5 5 8 3 47 3

Český jazyk K Filologie 1 1 4 1 36 1
Dějiny a kultury zemí 
Asie a Afriky P Historické vědy 8 8 7 7 38 7

Dějiny a kultury zemí 
Asie a Afriky K Historické vědy 1 1 2 0 X 0

Dějiny české literatury 
a teorie literatury P Filologie 4 4 4 4 40 4

Dějiny výtvarného 
umění P Obecná teorie a dějiny 

umění a kultury 4 4 8 3 46 3

Dějiny výtvarného 
umění K Obecná teorie a dějiny 

umění a kultury 1 1 2 1 42 1

Didaktika dějepisu K Historické vědy 1 1 1 1 40 1
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Didaktika konkrétního 
jazyka P Filologie 2 2 8 2 31 2

Didaktika konkrétního 
jazyka K Filologie 3 3 9 3 33 3

Divadelní věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 1 1 3 1 45 1

Egyptology (AJ) K Historické vědy 1 1 2 1 57 1

Estetika P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 1 1 3 0 X 0

Etnologie P Historické vědy 8 8 5 6 52 6

Etnologie K Historické vědy 5 5 2 3 55 3

Filmová věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 2 2 3 1 60 1

Filozofie P Filozofie 5 5 10 3 32 3

Fonetika P Filologie 4 3+1 2+1 2+1 48 (46) 3

Germánské jazyky P Filologie 2 1 4 1 37 1

Germánské literatury P Filologie 2 2 5 2 43 2
Historie/obecné 
dějiny P Historické vědy 9 9 8 8 49 8

Historie/obecné 
dějiny K Historické vědy 2 2 1 1 55 1

History/General 
History (AJ) K Historické vědy 1 1 2 1 50 1

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 4 4 3 3 42 3

Iberoamerikanistika P Historické vědy 1 1 4 1 47 1

Informační věda P Informační studia a 
knihovnictví 2 2 3 2 40 2



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Jazyky zemí Asie a 
Afriky P Filologie 2 2 5 1 53 1

Jazyky zemí Asie a 
Afriky K Filologie 2 2 1 1 40 1

Klasická archeologie P Historické vědy 3 3 5 3 52 3

Klinická psychologie P Psychologie 7 7 4 3 35 2
Latinská medievistika 
a novolatinská studia P Filologie 3 3 3 3 55 3

Latinská medievistika 
a novolatinská studia K Filologie 1 1 1 1 50 1

Logika P Logika 1 1 3 1 45 1
Matematická 
lingvistika K Filologie 1 1 2 1 42 1

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny P Historické vědy 5 4 7 4 42 4

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny K Historické vědy 1 1 1 0 X 0

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

P Filologie 6 6 5 2 38 2

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

K Filologie 1 1 2 1 33 1

Obecná lingvistika P Filologie 3 3 4 2 48 2

Obecná lingvistika K Filologie 1 1 1 1 33 1

Obecná psychologie P Psychologie 2 2 3 0 X 0

Obecná psychologie K Psychologie 1 1 2 1 40 1

Pedagogika P Pedagogika 2 2 4 2 60 2
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Pedagogika K Pedagogika 4 4 4 2 57 2

Politologie P Politologie 6 6 4 3 55 3
Pomocné vědy 
historické P Historické vědy 1 1 5 1 53 1

Pravěká a středověká 
archeologie P Historické vědy 2 2 5 2 40 1

Pravěká a středověká 
archeologie K Historické vědy 3 3 5 3 47 3

Psychologie práce a 
organizace K Psychologie 1 1 2 0 X 0

Religionistika P Filozofie 1 1 3 1 55 1
Romance Literatures 
(AJ) K Filologie 2 2 4 2 42 2

Románské literatury P Filologie 4 4 7 3 35 3
Slavjanskije filologii 
(RJ) K Filologie 1 1 2 0 X 0

Slovanské filologie P Filologie 5 3+2 9+3 3+1 49 4

Slovanské filologie K Filologie 1 0+1 2+2 0+1 X (45) 1

Slovanské literatury P Filologie 3 3 7 1 30 1

Sociální práce P Sociální práce 5 5 3 2 52 2

Sociální psychologie P Psychologie 4 4 4 1 48 1

Sociální psychologie K Psychologie 1 1 3 1 50 1

Sociologie P Sociologie 8 7+1 6+2 4+1 42 (40) 5

Sociologie K Sociologie 2 2 2 2 36 1
Teorie a dějiny 
literatur zemí Asie a 
Afriky

P Filologie 3 3 5 2 32 2



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Translatologie P Filologie 3 3 5 2 35 2

Translatologie K Filologie 2 2 1 0 X 0

219 216 290 147   142

Vysvětlivky:

* P − prezenční studium; K − kombinované studium
** PPP – předpokládaný počet přijímaných

U uvedených součtů u počtu přihlášek, PPP a přijatých značí první údaj počty v rámci standardního přijímacího řízení, druhý údaj 
počty v rámci dodatečného přijímacího řízení. 

Počty bodů pro přijetí v rámci dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v závorkách.
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Příloha č. 19
 
Doktorské studium – počty studentů po oborech

Studijní obor Počet

Andragogika 1

Anglická a americká literatura 16

Anglický jazyk 18

Anglofonní literatury a kultury 7

Anglophone Literatures and Cultures 1

České dějiny 83

Český jazyk 44

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 29

Dějiny antického starověku 2

Dějiny české literatury a teorie literatury 27

Dějiny výtvarného umění 78

Didaktika dějepisu 2

Didaktika konkrétního jazyka 36

Divadelní věda 17

Egyptologie 12

Egyptology 1

Estetika 11

Etnologie 49

Filmová věda 15

Filozofie 28

Fonetika 9

Germánské jazyky 4

Germánské jazyky a literatury 11

Studijní obor Počet
Germánské literatury 11

Historie/obecné dějiny 55

History/General History 1

Hudební věda 18

Iberoamerikanistika 20

Informační věda 28

Jazyky zemí Asie a Afriky 20

Klasická archeologie 31

Klasická filologie 10

Klinická psychologie 22

Kulturologie 3

Latinská medievistika a novolatinská studia 7

Logika 6

Matematická lingvistika 10

Moderní hospodářské a sociální dějiny 47

Musicology 1
Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) 29

Obecná lingvistika 14

Obecná psychologie 12

Pedagogika 23

Politologie 22

Pomocné vědy historické 33

Pravěká a středověká archeologie 48

Psychologie práce a organizace 5

Religionistika 13

Romance Literatures 2

Románské jazyky 11



Studijní obor Počet
Románské literatury 25

Slovanské filologie 40

Slovanské literatury 24

Sociální práce 6

Sociální psychologie 27

Sociologie 42

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 25
Text and Events in Early Modern Europe 
(Erasmus Mundus Joint Doctorate) 2

Translation Studies 3

Translatologie 21

CELKEM 1218
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Příloha č. 20
 
Doktorské studium  − počty absolventů po oborech

Studijní obor Počet 

Anglická a americká literatura 1

Anglický jazyk 1

České dějiny 3

Český jazyk 6

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 3

Dějiny antického starověku 1

Dějiny české literatury a teorie literatury 3

Dějiny výtvarného umění 11

Didaktika konkrétního jazyka 3

Divadelní věda 1

Estetika 2

Etnologie 5

Filozofie 6

Fonetika 1

Germánské jazyky a literatury 2

Germánské literatury 1

Historie/obecné dějiny 7

Hudební věda 2

Iberoamerikanistika 2

Informační věda 6

Jazyky zemí Asie a Afriky 1

Klasická archeologie 1

Klinická psychologie 4

Studijní obor Počet 
Kulturologie 2

Logika 3

Matematická lingvistika 2

Moderní hospodářské a sociální dějiny 4
Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) 2

Pedagogika 1

Politologie 5

Pravěká a středověká archeologie 2

Románské jazyky 2

Románské literatury 3

Slovanské filologie 2

Slovanské literatury 2

Sociální psychologie 4

Sociologie 1

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 1
Text and Events in Early Modern Europe 
(Erasmus Mundus Joint Doctorate) 1

Sociologie 3

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 3
Text and Events in Early Modern Europe 
(Erasmus Mundus Joint Doctorate) 1

Celkem 117



Příloha č. 21
 
Obhájené disertační práce

Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby
Anglická a americká 
literatura Einat Adar Absurdní konsekvence: Beckett a Berkeley 12. 06. 18

Anglický jazyk Kateřina Vašků Lexical idioms in English 12. 09. 18

České dějiny Marta Edith 
Holečková

Univerzita 17. listopadu a její místo v českosloven‑
ském vzdělávacím systému a společnosti 16. 03. 18

České dějiny Petr Píša Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habs‑
burské monarchie 27. 06. 18

České dějiny Radka Šustrová Sociální politika a nacionalismus v Protektorátu 
Čechy a Morava 27. 06. 18

Český jazyk Ondřej Dufek Kritická analýza jazykových ideologií v českém 
veřejném diskurzu 13. 06. 18

Český jazyk Eliška Chvalovská Komunikace ve škole a její specifika. (Učební styl − 
samostatný styl funkční?) 25. 06. 18

Český jazyk Marta Koutová Užití slovesného času ve vedlejších větách obsa‑
hových v češtině 09. 05. 18

Český jazyk Michaela Lišková Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném 
obrazu světa 11. 12. 18

Český jazyk Hana Prokšová Vývoj a konkurence vybraných typů předložkových 
vazeb v současné češtině 21. 06. 18

Český jazyk Dmitriy Timofeev Jazyk českých knih historiografických zápisků 
„dlouhého“ 18. století 12. 10. 18

Dějiny a kultury zemí 
Asie a Afriky Lucie Drechselová Femmes et pouvoir local : processus d’engage‑

ment et trajectoires politiques féminins en Turquie 20. 09. 18

Dějiny a kultury zemí 
Asie a Afriky Jana Heřmanová Funkce chrámu jako centra nezávislého společen‑

ského života a analogie občanské společnosti 28. 06. 18

Dějiny a kultury zemí 
Asie a Afriky Anna Sehnalová The Bonpo Mendrup (sMan sgrub) Ritual: Its Medi‑

cine, Texts, Traceable History, and Current Practice 14. 09. 18

Dějiny antického 
starověku Matěj Novotný Bezbožnost v klasických Athénách 18. 09. 18
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Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby
Dějiny české literatury 
a teorie literatury Jana Kantoříková Program českého dekadentního hnutí a otázka 

intertextuality. Dílo Miloše Martena 18. 09. 18

Dějiny české literatury 
a teorie literatury

Markéta Řadová 
Holanová

Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české 
literární kultuře (do roku 1928) 21. 06. 18

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Jakub Sichálek Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském 26. 04. 18

Dějiny výtvarného 
umění Daniela Břízová The role of sculpture in the official art of totalitari‑

an regimes: DDR and ČSR 1948–1968 compared 17. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Jan Dienstbier Zelené světnice a malba v profánních prostorech 

na konci středověku 19. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Ondřej Hojda Japan Modern Architecture 1945–1970. Discourse 

in the mid‑20th ‑century Europe 17. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Markéta Ježková Praha – Besançon 

Rudolf II. a sbírka rodiny De Granvelle 19. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Kristýna Jirátová Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire 

a umění 20. století a současnosti 29. 06. 18

Dějiny výtvarného 
umění Eva Novotná Česká bytová výstavba 1958–1970 18. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Alena Řičánková Stodola i chrám. Německé kostely v severních 

Čechách kolem roku 1900 18. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Filip Srovnal

Umění a kult v norimberské Frauenkirche. Příspě‑
vek k interpretaci sochařství 3. čtvrtiny 14. století 
ve středoevropském prostoru

19. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Lucie Šiklová Poslední obrazy 17. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Adriana Šmejkalová Zrcadlo reality v obrazech snů 19. a 20. století. 

Tvůrčí individualita versus chaos doby 18. 09. 18

Dějiny výtvarného 
umění Jan Štěpánek Rod Lažanských ve vztahu k uměleckému prostře‑

dí českých zemí 19. 09. 18

Didaktika konkrétního 
jazyka Jana Němečková Integration of European and Global Issues into 

Upper ‑Secondary English Classes 23. 10. 18

Didaktika konkrétního 
jazyka Linda Nepivodová

Vlastními slovy studentů a podle výsledků testů: 
Smíšený výzkum porovnávající dva způsoby admi‑
nistrace testů

27. 04. 18



Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby
Didaktika konkrétního 
jazyka Eva Píšová Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hle‑

diska didaktiky AJ 27. 09. 18

Divadelní věda Petra Marešová Hlavní tendence ve vývoji německého politického 
dramatu s důrazem na současné drama 07. 09. 18

Estetika Štěpán Kubalík Problém estetických pojmů v analytické estetice 
20. století 02. 03. 18

Estetika Barbora Řebíková Umění a poznání. Přínos tematizace vztahu umění 
a poznání pro teorii současného vizuálního umění 06. 06. 18

Etnologie Karolína Čerňáková Naturalizovaná metodologie v antropologickém 
výzkumu 09. 10. 18

Etnologie Markéta Hajská
Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity. 
Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olaš‑
ských Romů na východním Slovensku

24. 09. 18

Etnologie Alena Lochmannová Tělo za katrem: Význam zdobení těla odsouzených 
ve výkonu trestu odnětí svobody 11. 12. 18

Etnologie Julija Tormyševa Aplikace z korálků na lidovém textilu 17. 04. 18

Etnologie Kateřina Vytejčková „Džemevi“ – domy shromáždění alevitů v Turecku 29. 05. 18

Filozofie Ivan Gutierrez Vtělenost ve vztahu k novým technologiím 19. 06. 18

Filozofie Ondřej Krása Přičiny vzniku světa v Platónově Tímaiu 12. 09. 18

Filozofie Miroslav Olšovský Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění 26. 03. 18

Filozofie Alena Roreitnerová Paměť a čas v Augustinových Vyznáních a v Prous‑
tově Hledání ztraceného času 20. 06. 18

Filozofie Pavel Sladký Na hranicích metafyziky. Pokus o interpretaci Pa‑
točkovy filosofie negativního platonismu 14. 05. 18

Filozofie Martin Vraný
Naturalizing the Unity of Consciousness: can 
neuroscience explain a fundamental feature of 
subjectivity?

23. 03. 18

Fonetika Ondřej Slówik
Tone realization differences in Hanoian and 
Saigonese dialects between reading and semi‑
‑spontaneous speech

18. 09. 18

Germánské jazyky 
a literatury Radka Stahr Ekfráze v díle Karen Blixenové 01. 03. 18

Germánské literatury Markéta Ivánková Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice 11. 04. 18
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Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby
Historie/obecné dějiny Jana Borodáčová Britské radikální reformní hnutí v období 1792–1795 25. 01. 18

Historie/obecné dějiny Kathleen Brenda 
Geaney

English ‑Speaking Communists, Communist Sym‑
pathisers and Fellow ‑Travellers and Czechoslova‑
kia in the Early Cold War Years.

27. 03. 18

Historie/obecné dějiny Václav Ježek
The historical and archaeological importance of 
travel accounts made by Russian pilgrims to the 
Near East from the 12th to 19th centuries.

26. 09. 18

Historie/obecné dějiny Václav Kotrman Kubánské zahraniční mise v Africe v 60. letech 
20. století a Československo 06. 09. 18

Historie/obecné dějiny Lenka Kovaříková Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace 
Maremmy (1824–1859) 26. 09. 18

Historie/obecné dějiny Jiří Rajlich Příslušníci rakousko ‑uherského letectva z českých 
zemí 10. 05. 18

Historie/obecné dějiny Karolína Schindlerová
Habsburkové a slezská knížata. Postavení a pozice 
vládců slezských knížectví v rámci habsburské 
monarchie a říše v raném novověku

26. 09. 18

Hudební věda Jakub Michl Hudební kultura v konventu alžbětinek na Novém 
Městě Pražském 13. 09. 18

Hudební věda Jiří Špilauer Zdeněk Fibich: Nálady, dojmy a upomínky 13. 09. 18

Iberoamerikanistika Iva Deylová
Kulturní vztahy mezi bývalým Československem 
a vybranými státy andského regionu v letech 
1945–1989

27. 06. 18

Iberoamerikanistika Peter Vyšný Štát, právo a každodenný život v aztéckom Teno‑
chtitlane 12. 09. 18

Informační věda Tomáš Bouda Čtení v digitální době – tablet v osobním infor‑
mačním prostředí čtenáře 18. 01. 18

Informační věda Helena Bouzková
Problematika celoživotního vzdělávání v kontextu 
profese knihovníka a informačního pracovníka ve 
zdravotnictví. Analýza potřeb a návrh konceptu

07. 09. 18

Informační věda Eduardo Fernández 
Couceiro

Pronikání humanismu a renesance do české knižní 
kultury 20. 06. 18

Informační věda David Horváth
Informační podpora v oblasti odborných a vědec‑
kých informací orientovaná na lékařské fakulty UK 
a Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové

10. 12. 18



Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby
Informační věda Helena Kučerová Ontologie organizace znalostí 18. 09. 18

Informační věda Ilona Trtíková
Spolupráce vědeckých skupin pomocí informač‑
ních a komunikačních technologií: situace ve vy‑
braných skupinách z České republiky

18. 09. 18

Jazyky zemí Asie 
a Afriky Eva Obrátilová

Některé projevy tradičního nazírání světa v ko‑
munikaci mluvčích mongolského jazyka (Vybraná 
témata krizových situací)

19. 09. 18

Klasická archeologie Zuzana Kroutilová 
Jamrichová

Možnosti využitia genderovej analýzy pri interpre‑
tácii tzv. žánrových scén na čierno‑ a červenofigú‑
rovej keramike

13. 09. 18

Klinická psychologie Alice Maulisová

Zhodnocení před‑ a pooperační dynamiky kogni‑
tivního vývoje u dětských epileptochirurgických 
pacientů, návrh algoritmu před‑ a pooperačního 
neuropsychologického sledování

18. 06. 18

Klinická psychologie Alexandra Schneider 
Hrouzková Sexualita uživatelů marihuany 22. 05. 18

Klinická psychologie Jan Siřínek Scéničnost v psychoterapii 18. 06. 18

Klinická psychologie Lenka Tichotová Masturbační aktivity a fantazie obyvatel České 
republiky 22. 05. 18

Kulturologie Kristýna Smolová Sociokulturní problémy suburbií 19. 09. 18

Kulturologie Denisa Zlatá Kreatívna ekonomika a jej reflexia vo verejných 
politikách na Slovensku 06. 11. 18

Logika Pavel Arazim Logický pluralismus v historické perspektivě 04. 06. 18

Logika Tomáš Lávička An abstract study of completeness in infinitary 
logics 04. 10. 18

Logika Adam Přenosil Usuzování s nekonzistentními informacemi 27. 06. 18
Matematická 
lingvistika Ana Adamovičová Partikule v mluveném jazyce 26. 06. 18

Matematická 
lingvistika Slavomír Čéplö Vetný slovosled v maltčine: Kvantitatívna analýza 27. 06. 18

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Michaela Blažková V zajetí televize. Aktéři, televizní žánry a programy 

v USA a Československu ve 2. polovině 20. století 14. 09. 18
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Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Kryštof Drnek

Nerealizovaná Praha. Historický vývoj neuskuteč‑
něné regulace a urbanizace Prahy a souvisejících 
stavebních projektů v 1. pol. 20. století

15. 02. 18

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Miloš Hořejš Nacistická germanizační a osídlovací politika 

v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942–1945 22. 06. 18

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Jan Kolář Drogy v socialistickém Československu 14. 09. 18

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

Jiří Jelínek Konstruované jazyky v literatuře 22. 11. 18

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

Jiří Soukup České podoby Franze Kafky před druhou světovou 
válkou 19. 04. 18

Pedagogika Petr Šusta Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském do‑
mově na jeho morální vývoj 12. 09. 18

Politologie Pavel Doleček Friedrich August von Hayek a otázka evoluce libe‑
rálních pravidel 17. 09. 18

Politologie Lada Homutová Vietnamese Political Power, Authority and Legiti‑
macy in the Context of Emulation Movements 24. 09. 18

Politologie Jiří Krejčík Multikulturalismus v Indii: Selhání politiky dife‑
rence 24. 09. 18

Politologie Jan Květina
Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně 
novověké pojetí politické identity Stanisława Or‑
zechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského

28. 03. 18

Politologie Jana Vargovčíková Les modes de la legitimation du lobbying en Euro‑
pe centrale et ses ambivalences 20. 09. 18

Pravěká a středověká 
archeologie Jan Horák Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné 

vztahy a působení 12. 09. 18

Pravěká a středověká 
archeologie Veronika Puhačová

Nové přístupy v prezentaci a popularizaci archeo‑
logie. Výzkum didaktických aspektů současné role 
archeologie ve společnosti

12. 09. 18

Románské jazyky Ariel Laurencio 
Tacoronte

Modulación ilocutiva del enunciado. El caso de 
estar + gerundio 26. 03. 18

Románské jazyky Daniel Petrík Faktory určující lexikální význam ve španělštině 18. 09. 18



Studijní obor Jméno Název práce Datum obhajoby
Románské literatury Jiří Holub La Lozana andaluza a literární kánon 15. 06. 18

Románské literatury Lenka Suchomelová Recepce Milana Kundery v českém a francouzském 
kulturním prostředí 24. 09. 18

Románské literatury Karolina Válová Proměny domu (analýza domu v portugalském 
románu 20. století) 15. 06. 18

Slovanské filologie Magdalena Kroupová
Internacionalizácia v západoslovanských jazykoch. 
Konfrontačný pohľad na internacionalizácii lexiky 
češtiny, poľštiny a slovenčiny

26. 09. 18

Slovanské filologie Dagmar Petišková Recepce středověkého výkladového sborníku Luci‑
darius v ukrajinském literárním prostředí 26. 09. 18

Slovanské literatury Mária Pavligová Poézia vybraných debutantiek 70. a 80. rokov 
20. storočia (Poetika a interpretácia) 29. 06. 18

Slovanské literatury Alexej Sevruk Literární suržyk: obrysy literární vícejazyčnosti 21. 09. 18

Sociální psychologie Jana Draberová Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol 19. 12. 18

Sociální psychologie Tomáš Komárek Souvislost edukačního stylu učitele s vnímanou 
akademickou účinností žáků ZŠ 31. 01. 18

Sociální psychologie Lenka Malá
Psychologické aspekty procesu akulturace s ak‑
centem na vliv interpersonálních vztahů a sociál‑
ních sítí

18. 06. 18

Sociální psychologie Jana Woleská Sociální dovednosti všeobecných sester pracují‑
cích na specializovaných odděleních 22. 05. 18

Sociologie Eva Kyselá Postoje veřejnosti k politikám mitigace změny 
klimatu 22. 06. 18

Teorie a dějiny literatur 
zemí Asie a Afriky Olga Sixtová Hebrejský knihtisk v Praze 1512–1672 29. 05. 18

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

Saksham Sharda The Shakespeare Salesman 06. 12. 18
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Příloha č. 22
 
Vědecká rada FF UK

 Vědecká rada FF UK v roce 2018 pracovala 
v následujícím složení:
 
 Řádní členové:
 1. doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
 2. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
 3. prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
 4. doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.
 5. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 6. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 7. prof. DSW. dr.hab. Hana Červinková
 8. prof. Vratislav Doubek, Ph.D. 
 9. prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
 10. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 11. prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
 12. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 
 13. doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. členem od 1. 10. 2018
 14. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 15. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
 16. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
 17. doc. Dr. Ing. Jana Klečková
 18. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. 
 19. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.
 20. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 21. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 
 22. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 23. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 24. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
 25. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 26. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
 27. prof. Miroslav Petříček, Dr.
 28. prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 29. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

 30. doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
 31. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 32. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
 33. doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 34. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 35. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 
 36. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 37. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 38. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
 39. prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
 40. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 41. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
 42. prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 
  
 Čestní členové:
 1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
 2. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. zemřel 21. 6. 2018
 3. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
 4. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 



Příloha č. 23
 
Přehled habilitačních a jmenovacích řízení

Habilitační řízení zahájená v roce 2018

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce Datum 
zahájení

PhDr. Mariana 
Machová, Ph.D. Ústav anglistiky FF JČU

Anglická 
a americká 
literatura

Místa mezi místy. Pomezí americké 
poezie. 20. 01. 18

Mgr. Bc. David 
Svoboda, Ph.D. KTF UK Filozofie Metafyzika vztahů, Tomáš Akvinský 

a vybraní autoři tomistické tradice. 14. 6. 18

PhDr. Jan 
Randák, Ph.D.

Ústav českých dějin FF 
UK České dějiny

V záři rudého kalicha. Politika dějin 
a husitská tradice v Československu 
1948–1956.

18. 06. 18

Mgr. František 
Tůma, Ph.D.

FF MU, Katedra anglistiky 
a amerikanistiky Anglický jazyk

Interakce ve výuce anglického jazyka 
na vysoké škole pohledem konver‑
zační analýzy.

27. 6. 18

Mgr. Josef 
Hrdlička, Ph.D. ÚČLK FF UK

Dějiny české 
literatury 
a teorie 
literatury

Studie o poezii a poetice. 27. 6. 18

Mgr. Jakub 
Maršálek, Ph.D. ÚDV FF UK

Dějiny a kultury 
zemí Asie 
a Afriky

Proso, pastevectví a dvojuché nádo‑
by: Šíření tibetobarmských jazyků ve 
světle archeologie.

23. 8. 18

PhDr. Petr 
Janeček, Ph.D. ÚETN FF UK Etnologie Mýtus o pérákovi. Městská legenda 

mezi folklorem a populární kulturou. 28. 8. 18

Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, Ph.D. ÚŘLS FF UK Řecká a latinská 

studia

Polemika mezi cisterciáckým a clu‑
nyjským mnišstvím a spis Apologia 
Bernarda z Clairvaux.

07. 11. 18

PhDr. Tomáš 
Klír, Ph.D.

Ústav pro archeologii FF 
UK Archeologie Sociální mobilita rolnictva a procesy 

pustnutí v pozdním středověku. 04. 12. 18
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PhDr. Kamila 
Vránková, Ph.D.

PF JČU v Českých 
Budějovicích

Anglická 
a americká 
literatura

Metamorphoses of the Sublime: 
From Ballads and Gothic Novels to 
Contemporary Anglo ‑American Chil‑
dren’s Literature.

13. 12. 18

PhDr. Jaroslava 
Dosedlová, Dr.

Psychologický ústav FF 
MU

Sociální 
psychologie

Optimismus a jeho role v kontextu 
zdraví. 18. 12. 18

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. Katedra klasické filologie 
FF UPOL

Řecká a latinská 
studia Aurelius Augustinus, Vyznání. 20. 12. 18

Habilitační řízení projednaná Vědeckou radou FF UK v roce 2018

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 

projednání 
na VR

PhDr. Ladislav 
Stančo, Ph.D.

Ústav pro klasickou 
archeologii FF UK Archeologie

Bactria / Tokharistan in the 3rd–4th 
c. AD: selected problems of settle‑
ment pattern and material culture.

17. 05. 18

PhDr. Eva 
Kalivodová, Ph.D.

Ústav translatologie FF 
UK Translatologie

GRIFFIN, Roger. Modernismus a faši‑
smus: Pocit začátku za Mussoliniho 
a Hitlera. Překlad a 1 z doslovů (ko‑
mentář k překladu).

21. 06. 18

Erik Sherman 
Roraback, D. Phil.

Ústav anglofonních 
literatur a kultur, FF UK

Anglická 
a americká 
literatura

The Philosophical Baroque: On Auto‑
poietic Modernities. 19. 04. 18

PhDr. Tomáš 
Vilímek, Ph.D.

Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i.; Ústav 
pro studium totalitních 
režimů

Moderní 
hospodářské 
a sociální dějiny

„Všichni komunisté do uren!“ Volby 
v Československu v letech 1971–1989 
jako společenský, politický a státně‑
bezpečnostní fenomén.

18. 01. 18

Mgr. et Mgr. Matěj 
Spurný, Ph.D.

Ústav hospodářských 
a sociálních dějin FF UK, 
Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, Ústav pro studium 
totalitních režimů

Moderní 
hospodářské 
a sociální dějiny

Most do budoucnosti. Laboratoř so‑
cialistické modernity na severu Čech. 15. 02. 18

PhDr. Petra 
Košťálová, Ph.D.

Katedra psychologie, 
PEF ČZU; Ústav 
východoevropských 
studií FF UK

Etnologie
Šimon Polský: Putování 1608–1618, 
cestopis a kroniky arménského pout‑
níka.

15. 02. 18



Mgr. Roman 
Gabrhelík, Ph.D.

Univerzita Karlova, 1. LF, 
Klinika adiktologie; Vše‑ 
obecná fakultní nemocni‑
ce v Praze

Sociální 
psychologie

Prevence užívání návykových látek 
jako vědní disciplína a její aplikace 
v praxi.

15. 03. 18

PhDr. Matúš 
Šucha, Ph.D.

Katedra psychologie FF 
UP v Olomouci

Psychologie 
práce 
a organizace

Lidský faktor v dopravě – chování 
člověka a možnosti jeho ovlivnění. 18. 01. 18

PhDr. Radim 
Kočandrle, Ph.D.

Katedra filozofie, FF ZČU 
v Plzni Filozofie Anaximenés z Mílétu. 13. 12. 18

PhDr. Eva 
Křížová, Ph.D.

Katedra pastorační 
a sociální práce ETF UK Sociologie Alternativní medicína v České repub‑

lice. 15. 11. 18

Mgr. Václav 
Němec, Ph.D.

Ústav filozofie 
a religionistiky Filozofie Metafyzika bytí Tomáše Akvinského 

a její zdroje. 18. 10. 18

Rektor UK jmenoval docentem/docentkou

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 

jmenování 
rektorem

PhDr. Ladislav 
Stančo, Ph.D.

Ústav pro klasickou 
archeologii FF UK Archeologie

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

01. 08. 18

Erik Sherman 
Roraback, D. Phil.

Ústav anglofonních 
literatur a kultur, FF UK

Anglická 
a americká 
literatura

The Philosophical Baroque: On Auto‑
poietic Modernities. 01. 07. 18

PhDr. Tomáš 
Vilímek, Ph.D.

Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i.; Ústav 
pro studium totalitních 
režimů

Moderní 
hospodářské 
a sociální dějiny

„Všichni komunisté do uren!“ Volby 
v Československu v letech 1971‑1989 
jako společenský, politický a státně‑
bezpečnostní fenomén.

01. 06. 18

Mgr. et Mgr. Matěj 
Spurný, Ph.D.

Ústav hospodářských 
a sociálních dějin FF UK, 
Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, Ústav pro studium 
totalitních režimů

Moderní 
hospodářské 
a sociální dějiny

Most do budoucnosti. Laboratoř so‑
cialistické modernity na severu Čech. 01. 05. 18

PhDr. Petra 
Košťálová, Ph.D.

Katedra psychologie, PEF 
ČZU; Ústav východo‑ 
evropských studií FF UK

Etnologie
Šimon Polský: Putování 1608‑1618, 
cestopis a kroniky arménského pout‑
níka.

01. 05. 18
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Mgr. Roman 
Gabrhelík, Ph.D.

Univerzita Karlova, 
1. LF, Klinika 
adiktologie; Všeobecná 
fakultní nemocnice 
v Praze;

Sociální 
psychologie

Prevence užívání návykových látek 
jako vědní disciplína a její aplikace 
v praxi.

01. 05. 18

Mgr. Miroslava 
Aurová, Ph.D.

Ústav romanistiky, 
Filozofická fakulta, 
Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích

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

01. 04. 18

Mgr. Radka 
Dudová, Ph.D.

Sociologický ústav AV 
ČR, v. v. i. Sociologie Interrupce aneb zápas o ženská těla. 01. 04. 18

MUDr. Jan 
Roubal, Ph.D.

Katedra psychologie, FSS 
MU v Brně; Soukromá 
psychoterapeutická 
a psychiatrická ambu‑ 
lance (Havlíčkův Brod)

Klinická 
psychologie

Gestalt terapie v klinické praxi. Teo‑
rie, praxe a výzkum v psychoterapii 
deprese.

01. 03. 18

PhDr. Matúš 
Šucha, Ph.D.

Katedra psychologie 
FF UP v Olomouci

Psychologie 
práce 
a organizace

Lidský faktor v dopravě – chování 
člověka a možnosti jeho ovlivnění. 01. 03. 18

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2018

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 
zahájení 
řízení

doc. PhDr. Miroslav 
Šedivý, Ph.D.

Katedra historických věd 
FF ZČU

Světové dějiny 
a obecné dějiny   26. 4. 18

doc. PhDr. Tomáš 
Petráček, Ph.D., Th.D. UHK, Pedagogická fakulta

Moderní 
hospodářské 
a sociální dějiny

28. 06. 18

doc. PhDr. Jitka 
Malečková, CSc. ÚBVA FF UK

Dějiny a kultury 
zemí Asie 
a Afriky

28. 08. 18

doc. PhDr. František 
Stellner, Ph.D.

Katedra humanitních 
studií. Vysoká škola 
technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích

Světové dějiny 
a obecné dějiny 23. 11. 18



Řízení ke jmenování profesorem projednaná VR FF UK v roce 2018

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 

projednání 
na VR

doc. Tomáš Glanc, Dr. Universität Zürich, 
Slavisches Seminar Slavistika 15. 3. 18

doc. PhDr. Alenka 
Jensterle‑
‑Doležalová, CSc.

Katedra jihoslovanských 
a balkanistických studií 
FF UK

Slavistika 21. 06. 18

doc. Mgr. Markéta 
Křížová, Ph.D.

Středisko ibero‑
‑amerických studií

Ibero‑ 
amerikanistika 19. 04. 18

doc. PhDr. Marie 
Klimešová, Ph.D. Ústav pro dějiny umění Dějiny umění 18. 01. 18

Prezident republiky jmenoval profesorem v roce 2018

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce

Datum 
jmenování 
preziden‑
tem

doc. Mgr. Markéta 
Křížová, Ph.D.

Středisko ibero‑
‑amerických studií

Ibero‑ 
amerikanistika 18. 12. 18

doc. PhDr. Marie 
Klimešová, Ph.D. Ústav pro dějiny umění Dějiny umění 18. 12. 18

doc. PhDr. Petr 
Kubín, Ph.D., Th.D. KTF UK Pomocné vědy 

historické 14. 06. 18
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Příloha č. 24
 
Projekty řešené na FF UK v roce 2017

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 16‑07210S

Metody komplexních sítí 
aplikované na data staro‑
věkého 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 rodin‑
ných příslušníků pečují‑
cích 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 společ‑
nost v klasické německé 
filosofii

Dr. phil. habil. 
Jindřich Karásek, 
Dr.

ÚFAR 01.01.16 31.12.18

GA ČR 16‑03037S
Směr překladu: kvali‑
tativní a sociologická 
hlediska

doc. PhDr. 
Tomáš Duběda, 
Ph.D.

ÚTRL 01.01.16 31.12.18

GA ČR 16‑07164S
Pod dohledem Třetí říše. 
Cestovní 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 
moderního myšlení

Mgr. Jan 
Palkoska, Ph.D. ÚFAR 01.01.16 31.12.18

GA ČR 16‑07473S Mezi slovníkem a grama‑
tikou

doc. RNDr. 
Vladimír 
Petkevič, CSc.

ÚTKL 01.01.16 31.12.18



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 16‑06181S

Hypnotizér moderního 
malířství. Bohumil Kubiš‑
ta a neklid raných evrop‑
ských avantgard

doc. PhDr. Marie 
Rakušanová, 
Ph.D.

ÚDU 01.01.16 31.12.18

GA ČR 16‑10185S
Čeština nerodilých mluv‑
čích z pohledu teoretic‑
kého a komputačního

Ing. Alexandr 
Rosen, Ph.D. ÚTKL 01.01.16 31.12.18

GA ČR 16‑15962S

Tramping v českých ze‑
mích v letech 1918 až 
1989: subkultura v inter‑
akci 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 jazy‑
cích

doc. Mgr. Pavel 
Štichauer, Ph.D. ÚRS 01.01.16 31.12.18

GA ČR 16‑08622S
Raně novověká francouz‑
ská tragédie: pnutí mezi 
teorií a praxí

PhDr. Záviš 
Šuman, Ph.D. ÚRS 01.01.16 31.12.18

GA ČR 16‑13208S

Proces a estetika: Ex‑
plicitní a implikovaná 
estetika v procesuální 
filozofii Alfreda North 
Whiteheada

prof. PhDr. 
Vlastimil Zuska, 
CSc.

KEST 01.01.16 31.12.18

GA ČR 
mezinárodní 16‑07954J Od sdílení evidence ke 

skupinové znalosti
Mgr. Marta 
Bílková, Ph.D. KLOG 01.04.16 31.12.18

GA ČR 17‑13671S Publicistika a korespon‑
dence 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 ri‑ 
tuální a literární tradice

doc. Daniel 
Berounský, 
Ph.D.

ÚJCA 01.01.17 31.12.19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 17‑19400S

Balbínova Diva Montis 
Sancti (1665) a její převo‑
dy do národních jazyků 
jako jeden z typů barok‑
ních překladů

PhDr. Alena 
Bočková, Ph.D. JC 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑12892S

Podíl rétoriky a poetiky 
na vývoji hudebních fo‑
rem v období hudebního 
klasicismu

doc. PhDr. 
Roman Dykast, 
CSc.

KEST 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑012055

Královská Horní Lužice. 
Panovnická reprezentace 
– mechanismy vlády – 
symbolická komunikace 
(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 
filosofii. Kontextuální 
přístup

Mgr. Jakub Jinek, 
Dr.phil. ÚFAR 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑01850S Národní divadlo a norma‑
lizace

prof. Vladimír 
Just, CSc. KDV 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑19686S Historická morfologie 
staroarménského slovesa

dr.hab. Ronald 
Kim ÚSJ 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑11366S Filmové Prodanky: Zprá‑
va o české společnosti

doc. PhDr. Ivan 
Klimeš KFS 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑09539S

Budování scény: česká a 
slovenská 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



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 17‑19746S
Podél rozmezí. Východo‑
egejská 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 produ‑
cent: Skupinová tvůrčí 
práce v české filmové 
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 histo‑
rií, ideologií a politikou

doc. Mgr. 
Marie Šedivá 
Koldinská, Ph.D.

ÚČD 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑06507S

Bohemikální hagiografie 
o českých světcích od Tri‑
dentina do osvícenských 
reforem

Mgr. Marie 
Škarpová, Ph.D. ÚČLTK 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑10464S

Perinatální rizikové fakto‑
ry, mateřské kompetence 
a psychický 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 propo‑
zičním poznáním

prof. PhDr. Karel 
Thein, Ph.D. ÚFAR 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑06860S

Neklidní zemřelí. Dekri‑
minalizace, sekularizace a 
medikalizace dobrovolné 
smrti 17.–19.století

doc. Mgr. 
Daniela Tinková, 
Ph.D.

ÚČD 01.01.17 31.12.19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 17‑03207S

Komunity a zdroje v 
mladším pravěku pohoří 
Sabaloka, centrální Sú‑
dán: od analýzy k syntéze

Mgr. Lenka 
Varadzinová, 
Ph.D.

ČegÚ 01.01.17 31.12.19

GA ČR 17‑26471S

Československo a Jugo‑
slávie v 70. a 80. letech 
20. století. Politická, soci‑
ální a kulturní interakce a 
vzájemná reflexe období 
pozdního socialismu

PhDr. Ondřej 
Vojtěchovský, 
Ph.D.

ÚSD 01.01.17 31.12.19

GA ČR LA 17‑33849L Filtry, ultrafiltry a souvis‑
losti s forcingem

Mgr. Jonathan 
Verner M.A., 
Ph.D.

KLOG 01.01.17 31.12.19

GA ČR 18‑18675S
Kulturní války a národní 
trajektorie sekularizace 
ve Střední Evropě

prof. PhDr. Pavel 
Barša, Ph.D. ÚPOL 01.01.18 31.12.19

GA ČR 18‑27994S

Mezinárodní filmový fes‑
tival Karlovy Vary, 1946–
1992: kulturní, (geo)
politické a institucionální 
dějiny v (trans)nacionální 
perspektivě

Mgr. Jindřiška 
Bláhová, Ph.D. KFS 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑23940S
Partnerské násilí: dife‑
renciace jeho podmínek, 
měření a hodnocení

doc. PhDr. Jiří 
Buriánek, CSc. KSOC 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑16622S

Osobní identita na roz‑
cestí. Fenomenologické, 
genealogické a hegelov‑
ské přístupy

doc. Jakub 
Čapek, Ph.D. ÚFAR 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑07309S
Nový zákon 1601: vrchol 
biblické práce v Jednotě 
bratrské

PhDr. Robert 
Dittmann, Ph.D.         ÚČJTK 01.01.18 31.12.20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 18‑03643S
Anna Jagellonská – česká 
královna v renesanční 
Evropě, 1503–1547

PhDr. Jaroslava 
Hausenblasová, 
Ph.D.  

ÚČD 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑02760S

Inscenování politického 
exilu. Českoslovenští po‑
litici v Londýně za druhé 
světové války

PhDr. et Mgr. 
Pavel Horák, 
Ph.D.  

ÚČD 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑01897S

Komplexnost hospodář‑
ství starověkého Přední‑
ho východu. Management 
zdrojů a daňové systémy 
ve 3. a 2. tis. př. n. l.

doc. PhDr. Jana 
Mynářová, Ph.D. ČEgÚ 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑03921S

Sociální otázka in situ: 
sociální politika průmys‑
lových podniků v českých 
zemích, 1879–1914

Mgr. Zdeněk 
Nebřenský, 
Ph.D.

ÚHSD 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑01558S
Hinduismus v Bengálsku 
(Oxfordské dějiny hindu‑
ismu)

Ing. Mgr. 
Lubomír 
Ondračka         

ÚFAR 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑02051S
ECOLE DE PARIS: Výtvar‑
ní umělci z Čech a tzv. 
pařížská škola 1918–1938

PhDr. Anna 
Pravdová, Ph.D.          ÚDU 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑08260Y

„Primitivní“ a lidové 
umění v českém avant‑
gardním divadle: kontext, 
praxe, teorie

Mgr. Eva 
Šlaisová, Ph.D.            KDV 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑18300S
Zvukové vlastnosti češti‑
ny v komunikaci nerodi‑
lých a rodilých mluvčích

PhDr. Jitka 
Veroňková, 
Ph.D.           

FÚ 01.01.18 31.12.20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 18‑03708S

Proměna egyptské 
společnosti v pozdní 5. 
dynastii dle dokladů z 
Džedkareova pyramido‑
vého komplexu

doc. PhDr. Hana 
Vymazalová, 
Ph.D.

ČegÚ 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑00386S
Šlechtická politika habs‑
burské monarchie v dlou‑
hém 19. století

prof. PhDr. Jan 
Županič, Ph.D. ÚČD 01.01.18 31.12.20

Projekty Grantové agentury ČR na FF byly v roce 2018 realizovány tyto 4 skupiny projektů: standardní (základní výzkum), juniorské 
(základní výzkum pro mladé vědce), mezinárodní (bilaterální spolupráce v základním výzkumu) a LA granty (podpora mezinárodní 
spolupráce v základním výzkumu, princip Lead Agency)

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

TA ČR ÉTA TL01000146 Profesionalizace sociální 
práce v České republice 

doc. PhDr. 
Oldřich 
Matoušek

KSP 01.02.18 31.2.21

Projekt TA ČR je realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentální‑
ho vývoje a inovací ÉTA



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 22216

Texty k ochraně těla 
z vnitřních sarkofágů 
sajsko ‑perské doby z lo‑
kality Abúsír

Mgr. Dana 
Bělohoubková ČEgÚ 1.1.2016 31.12.18

GA UK 814216

Sídelní prostor mlado‑
neolitického sídliště 
s rondelem v Praze Ru‑
zyni

Mgr. et Mgr. 
Tereza 
Blažková, Ph.D.

ÚKAR 01.01.16 31.12.18

GA UK 502916
Staroanglický nábožen‑
ský epos Andreas: pře‑
klad a komentář

Mgr. Helena 
Filipová ÚAJD 01.01.16 31.12.18

GA UK 197116 Německo ‑česká lexikální 
databáze: Slovesa online

Mgr. Tomáš 
Koptík ÚGS 01.01.16 31.12.18

GA UK 528216

Staroegyptské povídky 
z období Střední říše – 
překlad, analýza a zpří‑
stupnění gramatické 
struktury textů obecné 
lingvistice

Mgr. Diana 
Míčková ČEgÚ 01.01.16 31.12.18

GA UK 813516 Manifesty italského ro‑
mantismu

Mgr. Ivana 
Piptová ÚRS 01.01.16 31.12.18

GA UK 579916

Analytický výzkum vybra‑
ných afrických frankofon‑
ních 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

Geoffreyho Chaucera 
Ptačí sněm a Prolog k Le‑
gendě o dobrých ženách: 
Komentovaný překlad

Mgr. Bc. Matouš 
Turek ÚČD 01.01.16 31.12.18
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

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

Reflexe vztahu legality, 
morality a estetiky v Se‑
nekových tragédiích a je‑
jich recepci

Mgr. Bc. 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

GA UK 186217

Kritická edice sbírky 
Loutna česká Adama Vác‑
lava Michny z Otradovic 
(1653)

Mgr. Tereza 
Daňková KPVHAS 01.01.17 31.12.18

GA UK 130517
Bohové a běsi: Církev‑
něslovanská 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 829217

Rakouské kroniky a jejich 
výpovědní hodnota k vý‑
voji v Českém království. 
Veršovaná kronika Otaka‑
ra Štýrského, Weltchro‑
nik a Fürstenbuch Janse 
Enikela, Liber certarum 
historiarum Jana z Vik‑
tringu

Mgr. Anna 
Košátková ÚSD 01.01.17 31.12.18



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 292217

Vodní projekty na Nilu 
v 19. století a jejich role 
ve vztazích Francie a Vel‑
ké Británie

Bc. Jakub 
Mazanec ÚSD 01.01.17 31.12.18

GA UK 806217

Měnící se postoje vůči 
předmoderním japon‑
ským okrajovým spo‑
lečenským skupinám 
zachycené v šógunátních 
zákonech a Edských 
městských vyhláškách

Mgr. Lucie 
Mornsteinová ÚDV 01.01.17 31.12.19

GA UK 1182217

Titoismus – patriotis‑
mus – nacionalismus. 
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 Benedik‑
ta Rieda – původ vzorů 
a migrace kameníků

Mgr. Bc. 
Michaela 
Ramešová

ÚDU 01.01.17 31.12.18

GA UK 948417

Diplomatické a obchodní 
smlouvy Velikého Novgo‑
rodu a Pskova s Hanzou 
a řádem německých ry‑
tířů v Livonsku od konce 
12. do začátku 16. století

PhDr. Pavel 
Smrž ÚSD 01.01.17 31.12.19

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 litev‑ 
štiny Františka Ladislava 
Čelakovského

Bc. Anna 
Tollarová ÚVES 01.01.17 31.12.19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 208217

Zvířata ve středověké 
Praze: archeozoologický 
výzkum a analýza stabil‑
ních izotopů

Mgr. Bc. Olga 
Trojánková ÚPA 01.01.17 31.12.19

GA UK 232217 Rekognice osob s využi‑
tím strojového učení

Mgr. Hana 
Trojanová KPS 01.01.17 31.12.19

GA UK 832217

Baltské mytologémy 
spojené s oním světem 
z komparativního hle‑
diska (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 Filosofické aspekty vě‑
deckých modelů

Mgr. Martin 
Zach ÚFAR 01.01.17 31.12.19

GA UK 620618
Raně novověké vojenské 
příručky středovýchodní 
Evropy

Mgr. et 
Mgr. Klára 
Andresová

ÚISK 1.1.2018 31.12.18

GA UK 614218
Dana Kalvodová a její 
výzkum divadla v S’‑čchu‑
anu

Bc. Anna 
Cvrčková KDV 1.1.2018 31.12.18

GA UK 604218 Vizuální paměť a falešné 
vzpomínky

Mgr. Filip 
Děchtěrenko, 
Ph.D.

KPS 1.1.2018 31.12.19

GA UK 786218

Migrace a adolescence 
v literárních textech 
současných švýcarských 
exofonních autorek

Mgr. Jana Dušek 
Pražáková ÚGS 1.1.2018 31.12.20

GA UK 899018 Trénink vizuální selektiv‑
ní pozornosti u seniorů

Mgr. Zuzana 
Frydrychová KPS 1.1.2018 31.12.20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 620218

Ella Böhlendorf. Příspě‑
vek k podobě každoden‑
ního života německých 
kolonistů v jižní části 
Chile ve druhé polovině 
19. století

Mgr. Kateřina 
Gabrhelíková SIAS 1.1.2018 31.12.18

GA UK 268218

Tlumočení mezi němec‑
kými kolonialisty a míst‑
ním obyvatelstvem v Na‑
mibii během období, kdy 
byla německou kolonií

Bc. Jelizaveta 
Getta ÚTRL 1.1.2018 31.12.19

GA UK 748818

Typologie přístupů pra‑
covníků oddělení soci‑
álně právní ochrany dětí 
v situacích rozvodu nebo 
rozchodu rodičů a faktory 
ovlivňující existenci jed‑
notlivých typů

Mgr. Kateřina 
Hejnová, DiS. KSOC 1.1.2018 31.12.18

GA UK 612218 Rod Kinských ve 20. sto‑
letí

Mgr. Lenka 
Hrdinová ÚSD 1.1.2018 31.12.20

GA UK 464218

Performanční strategie 
a genderové perspektivy 
v genealogiích současné‑
ho umění a uměleckých 
institucích

Hana 
Janečková, M.A. ÚDU 1.1.2018 31.12.20

GA UK 899918

Technologický vývoj 
legionárskej produkcie 
stavebných terakot vo 
Vindobone

Mgr. Tomáš 
Janek UKAR 1.1.2018 31.12.18

GA UK 130318
Křehká stabilita – úživ‑
nost polních systémů ve 
středověkých Čechách

Mgr. Martin 
Janovský ÚPA 1.1.2018 31.12.20

GA UK 682218 Básně o věcech Mgr. Jiří 
Jelínek, Ph.D. ÚČLK 1.1.2018 31.12.19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 616218

Emoční inteligence, 
regulace emocí a jejich 
diference u osob obou 
pohlaví a osob s různou 
sexuální orientací

Mgr. Jelínek 
Jakub KPS 1.1.2018 31.12.19

GA UK 890218
Historik umění Václav 
Mencl a filmová architek‑
tura

Mgr. Tereza 
Johanidesová ÚDU 1.1.2018 31.12.19

GA UK 566218

Displaced Persons (pře‑
místěné osoby) v Evropě 
po druhé světové válce 
v československém kon‑
textu

PhDr. Jana 
Kasíková ÚČD 1.1.2018 31.12.19

GA UK 938218 Spletitý ornament v žán‑
ru gotického hororu

Mgr. Tomáš 
Kolich ÚDU 1.1.2018 31.12.18

GA UK 882218
Ideologie českých Zele‑
ných a Pirátů v kontextu 
„nové politiky“

Mgr. Matyáš 
Křížkovský UPOL 1.1.2018 31.12.19

GA UK 826218

Budovanie identity 
„českej“ a „slovenskej“ 
moderny vo vzťahu k idei 
čechoslovakizmu

JUDr. Lucia 
Kvočáková, Ph.D. ÚDU 1.1.2018 31.12.19

GA UK 572218

Práva přírody jako argu‑
ment v řešení sociálně‑
‑environmentálních kon‑
fliktů v andských zemích

Mgr. Zuzana 
Lhotáková, Ph.D. SIAS 1.1.2018 31.12.20

GA UK 622218

Kontrastivní studie neo‑
logických výpůjček v češ‑
tině a ve francouzštině 
v oblasti internetové 
komunikace

Bc. Karolína 
Lipská LING 1.1.2018 31.12.19

GA UK 816218 Kodifikace sarkézské 
normanštiny

Mgr. Martin 
Neudörfl ÚRS 1.1.2018 31.12.20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 830218
Česká Databáze Audio‑
vizuálních Podnětů pro 
Výzkum Emocí

Mgr. Ondřej 
Novák KPS 1.1.2018 31.12.18

GA UK 552318

Rozvoj psychologické 
metodologie skrze in‑
tegraci Explikačního 
interview a Deskriptivní 
fenomenologicko‑
‑psychologické metody

Bc. Jakub Plachý KPS 1.1.2018 31.12.19

GA UK 300218 Paměť a formule v lidové 
písni

Mgr. Ondřej 
Skovajsa, Ph.D. ÚETN 1.1.2018 31.12.19

GA UK 598218
Podíl cechmistrů na sprá‑
vě pražských měst v ra‑
ném novověku

PhDr. Jiří Smrž KPVHAS 1.1.2018 31.12.20

GA UK 856218

Vizualizace antické archi‑
tektury: zobrazení archi‑
tektonických exteriérů na 
římských freskách z Nea‑
polského zálivu

Mgr. Josef 
Souček UKAR 1.1.2018 31.12.19

GA UK 899518

Textilná výroba strednej 
Európy v staršom prave‑
ku a jej porovnanie s egej‑
skou oblasťou

Mgr. Jana 
Staničová UKAR 1.1.2018 31.12.20

GA UK 684218
Role příběhu v multime‑
diálních výukových mate‑
riálech

Mgr. Tereza 
Stárková KPS 1.1.2018 31.12.20

GA UK 606218

Vlastnictví jako hřích: 
Řeholní kanovníci, mniši 
a majetek v pozdně stře‑
dověké Anglii a střední 
Evropě

Mgr. Kristýna 
Strnadová ÚŘLS 1.1.2018 31.12.19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 38318
Politika vlád Margaret 
Thatcherové vůči střední 
Evropě

Mgr. Ondřej 
Šmigol ÚSD 1.1.2018 31.12.20

GA UK 100218 Britsko ‑kanadské vztahy 
1921–1930 Bc. Martin Šubrt ÚSD 1.1.2018 31.12.19

GA UK 314218
Dějiny finské poezie ve 
světle soudobé finské 
literární vědy

Mgr. Michal Švec ÚČLK 1.1.2018 31.12.20

GA UK 548418

Jazykový kontakt mezi 
japonskými a korejskými 
dialekty v oblasti Korej‑
ského průlivu – terénní 
výzkum

Mgr. Vít Ulman LING 1.1.2018 31.12.20

GA UK 90218 Indikátory úspěšného 
přijetí do armády

Mgr. Petra 
Vrtišková KPS 1.1.2018 31.12.18

Vědecké projekty vnitřního grantového financování na UK pro studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. GA UK 
je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu, o poskytnutí účelové podpory rozhoduje MŠMT

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MK ČR NAKI II DG16P02B018 Abeceda českých reálií prof. PhDr. Hana 
Gladkova, CSc. KJBS 01.03.16 31.12.20

MK ČR NAKI II DG18P02OVV030

Řeč materiálu – tradiční 
řemeslné technologie pro 
záchranu kulturního dě‑
dictví a současný životní 
styl

PhDr. Barbora 
Půtová, Ph.D. 
et Ph.D.

ÚETN 01.03.18 31.12.22

NAKI: Projekty realizované v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI II, poskytovatel: Ministerstvo 
kultury ČR



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropská ko‑
mise DG SCIC

SCIC.C1 (2017) 
4262827 ‑ EC 03 
(2017‑2018)

EMCI module/specialisa‑
tion – 2nd year of the Ma‑
sters course of Conferen‑
ce Interpreting – Charles 
University – Institute of 
Translation Studies – 3rd 
and 4th semester – aca‑
demic year 2017–2018

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 15.06.17 31.07.18

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑CZ01‑
‑KA203‑048165

United in Diversity‘ – An 
Interdisciplinary Study of 
Contemporary European 
Jewry and Its Reflection

prof. PhDr. Jiří 
Holý, DrSc. ÚČLK 01.09.18 31.12.20

EK DG SCIC: Projekty realizované díky podpoře Evropské komise – DG SCIC (Generální ředitelství pro tlumočení)
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 Evrop‑
ská komise

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (Velké 
infrastruktury)

LM2015044 Český národní korpus Mgr. Michal 
Křen, Ph.D. ÚCNK 01.01.16 31.12.19

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (MOBI‑
LITY)

7AMB17AT043
Množinové otázky for‑
cingu, deskriptivní teorie 
a topologie

Mgr. Jonathan 
Verner, Ph.D. KLOG 01.01.17 31.12.18
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Pod‑
pora soutěží 
a přehlídek 
v zájmovém 
vzdělávání 
pro školní rok 
2018

MSMT‑4139/2017‑
15

International Linguistics 
Olympiad

Mgr. Michal 
Láznička KBV 09.03.18 31.01.19

MŠMT – Pod‑
pora soutěží 
a přehlídek 
v zájmovém 
vzdělávání 
pro školní rok 
2018

MSMT‑4139/2017‑
15

Pořádání International 
Linguistics Olympiad 
v Praze

Mgr. Michal 
Láznička KBV 09.03.18 31.01.19

Projekty realizované za podpory MŠMT zaměřené na vědu, výzkum, inovace a vzdělávání

MŠMT – Fond 
vzdělávací 
politiky

MSMT‑20077/2018‑
1

Inovace strategicky vý‑
znamných oborů na Filo‑
zofické fakultě Univerzity 
Karlovy

doc. PhDr. 
Michal 
Pullmann, Ph.D.

FF UK 01.01.18 31.12.18

MŠMT – Fond 
vzdělávací 
politiky

MSMT‑20077/2018‑
1

Podpora systematického 
propojování teorie a pra‑
xe u studentů a absolven‑
tů učitelství FF UK

PhDr. Tomáš 
Gráf, Ph.D. ÚAJD 01.01.18 31.12.18

Projekty realizované z poskytnutého příspěvku MŠMT – ukazatele Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018.

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_108 Tvorba anglických kurzů 

k demokratické teorii
Mgr. J. 
Bíba, Ph.D. ÚPOL 01.01.16 31.12.18



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_41

Tvorba 3 nových na sebe 
navazujících předmětů 
„German Course Level 
1‑3“ vyučovaných v ang‑
ličtině v rámci tříletého 
projektu na léta 2016–
2018 do nabídky kurzů JC 
pro pregraduální studium

Mgr. H. 
Blahníková JC 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_44

Tvorba nových předmětů 
Czechoslovak Popular 
and Genre Cinema a Key 
Trends in the post‑1989 
Czech Cinema a hostová‑
ní zahraničního profesora

Mgr. J. 
Bláhová, Ph.D. KFS 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_68

Moderní hebrejština ve 
svém historickém kon‑
textu

doc. PhDr. D. 
Boušek, Ph.D. ÚBVA 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_79

Hostující profesoři a ino‑
vace PP ANMT0002 Teo‑
rie tlumočení pro nMgr. 
studenty (tříletý projekt 
2016–2018)

prof. PhDr. I. 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_72 Historická angličtina / 

Historical English
prof. PhDr. J. 
Čermák, CSc. ÚAJD 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_74

Jeff Rider: Medieval Lite‑
rature (podpora hostová‑
ní zahr. přednášejícího)

doc. L. 
Doležalová, 
M.A., Ph.D.

ÚŘLS 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_65

Vytvoření předmětů: Mo‑
derní prezentační techni‑
ky a dovednosti & Quan‑
tified Self (wearables, 
data and its impact on 
users)

Mgr. J. Fiala ÚISK 01.01.16 31.12.18
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_61

Historie žen ve vědě (Da‑
tabáze Albina) / Cultural 
Gender History: Czech 
lands and others

doc. L. 
Heczková, Ph.D. ÚČLK 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_11 Střední Evropa ve 

20. století
prof. V. Horčička, 
PhDr. ÚSD 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_29 Úvod do lyriky Mgr. J. 

Hrdlička, Ph.D. ÚČLK 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_67

Umělecká kritika jako od‑
raz společenského myšle‑
ní (semináře, workshopy, 
přednášky)

Mgr. P. Christov, 
Ph.D. KDV 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_48

Vytvoření předmětu 
Interdisciplinary Approa‑
ches to Language and Its 
Use I. a II.

Mgr. J. 
Chromý, Ph.D. ÚČJTK 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_105

Internacionalizace před‑
mětů oboru Etnologie 
s akcentem na antropo‑
logii Evropy a evropskou 
etnologii

PhDr. P. Janeček, 
Ph.D. ÚETNO 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_52

ANGLOJAZYČNÁ INOVA‑
CE KURZU Analýza lite‑
rárních textů: Americká 
literatura

PhDr. E. 
Kalivodová, Ph.D. ÚTRL 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_88

Vytvoření nového před‑
mětu Exploring Art and 
Visual Culture a jeho ná‑
sledná inovace

Mgr. Š. 
Kadlecová JC 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_23

Inovace kurzů TEMA 
a jejich rozšíření pro širší 
okruh studentů

prof. PhDr. L. 
Klusáková, CSc. ÚSD 01.01.16 31.12.18



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_99

Mimoevropská umění 
a jejich reflexe v evropské 
kultuře

prof. PhDr. L. 
Konečný ÚDU 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální 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 – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_39 Struktury jazyků světa Mgr. J. Křivan ÚOL 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_14

Inovace kurzu Old World 
and the New: Understan‑
ding Civilisation

doc. M. 
Křížová, Ph.D. ÚSD 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_38

Příroda, společnost a ri‑
zika – výuka v globálních 
souvislostech

Mgr. E. Kyselá KSOC 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_95

Výuka aktuální společen‑
ské dynamiky na katedře 
sociologie FF UK

Mgr. P. Lupač, 
Ph.D. KSOC 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_8 Úvod do práce s jazyko‑

vými korpusy
doc. PhDr. M. 
Malá, Ph.D. ÚAJD 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_97 Úvod do théravádového 

buddhismu
Mgr. N. 
Melnikova, Ph.D. ÚJCA 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_21

Inovace předmětu Česko‑
‑francouzský historický 
seminář

doc. PhDr. M. 
Nejedlý, Dr. ÚČD 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_19

Zavedení anglickojazyčné 
výuky předmětu Jazykový 
management

doc PhDr. J. 
Nekvapil, CSc. ÚOL 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální 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 – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_45 Inovace výuky krimino‑

logie
Mgr. Z. 
Podaná, Ph.D. KSOC 01.01.16 31.12.18
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int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_15

Křižovatky dějin Ruska 
středověku a raného 
novověku (příprava a re‑
alizace nových cizojazyč‑
ných kurzů)

PhDr. M. 
Příhoda, Ph.D. ÚVES 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_62

Současné české divadlo 
a drama pro zahraniční 
studenty v angličtině

Mgr. M. 
Pšenička, Ph.D. KDV 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_007

Inovace a tvorba předmě‑
tů s tematikou vizuální 
antropologie

PhDr. B. 
Půtová, Ph.D. ÚETNO 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_102

Tvorba a výuka předmětu 
Introduction to the Dutch 
Language

Mgr. L. 
Sedláčková, 
Ph.D.

ÚGS 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_43

Hebrejská paleografie 
raně novověkých textů 
střední a východní Evropy

doc. PhDr. P. 
Sládek, Ph.D. ÚBVA 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_55

Inovace středoevrop‑
ských studií – tvorba 
lingvisticky orientova‑
ných obecných předmětů 
o střední Evropě

Mgr. M. 
Sloboda, Ph.D. KSES 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_10

Medieval Conceptual 
Conflicts and Contrasts 
(Konceptuální konflikty 
a kontrasty ve středově‑
ku)

PhDr. J. 
Starý, Ph.D. ÚGS 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_91

Překladové technologie 
ve výuce: Posunutí výuky 
počítačem podporované‑
ho a strojového překladu 
v ÚTRL na vyšší úroveň, 
vč. internacionalizace 
studia

PhDr. T. 
Svoboda, Ph.D. ÚTRL 01.01.16 31.12.18
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int. řešitele

Datum 
od

Datum 
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MŠMT – Insti‑
tucionální 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 – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_47

Vytvoření nových před‑
mětů v anglickém jazyce 
pro obor Studia nových 
médií

Mgr. V. 
Šisler, Ph.D. ÚISK 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_77

Vytvoření předmětu Di‑
gital humanities as a key 
for research in digital era

Mgr. J. Šlerka ÚISK 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_25

Tvorba nového předmětu 
The Problem of Self and 
Alterity in Contemporary 
Philosophy

Mgr. O. 
Švec, Ph.D. ÚFAR 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_53

Profilace a inovace tří 
nových předmětů v AJ 
v oboru klasická archeo‑
logie

PhDr. P. Titz, 
Ph.D. ÚKAR 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_006 Řecká krize a migrace na 

Balkáně
PhDr. K. Tsivos, 
Ph.D. ÚŘLS 01.01.17 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_64

Transformace postkomu‑
nistických států a společ‑
nosti ve střední, východní 
a jihovýchodní Evropě po 
rozpadu Sovětského sva‑
zu (bloku)

PhDr. S. 
Tumis, M.A., 
Ph.D.

ÚVES 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_78

Inovace předmětu „Ex‑
perimentální literatura 
20. století v anglickém 
jazyce“

Mgr. D. 
Vichnar, Ph.D. ÚALK 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_101 Inovace kurzu Základy 

prozodie
doc. PhDr. J. 
Volín, Ph.D. FÚ 01.01.16 31.12.18



 158 | 159Přílohy

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
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Datum 
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MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_94

Modernizace a interna‑
cionalizace výuky statis‑
tické analýzy na katedře 
psychologie

Mgr. M. Vranka KPS 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_22

Přehled dějin umění, „Ex‑
change ‑ 03.6 History of 
Art“, „ADUV00094“

PhDr. J. Záruba 
‑ Pfeffermann, 
MgA., Ph.D.

ÚDU 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_80

Příprava kurzu 
„Fieldwork at the Cross‑
roads of Disciplines: 
Ethnography, Philology 
and Area studies“ (FWC)

Mgr. V. 
Zikmundová, 
Ph.D.

ÚJCA 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_73 Kurz Grammaticalization Mgr. M. Zíková ÚOL 01.01.17 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_26 Medieval Social Conflicts 

and Contrasts
PhDr. M. 
Žonca, Ph.D. ÚBVA 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO1_17 Dějiny mezinárodních 

vztahů 1815–1918
prof. PhDr. J. 
Županič, Ph.D. ÚSD 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO2_12

Kapitoly z hospodářských 
a sociálních dějin z komu‑
nistické perspektivy

Mgr. L. Dušková ÚGS 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO2_23 Seminář „Heroes Across 

Medieval Cultures“ Mgr. M. Jaluška ÚČLK 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO2_14

Příprava jednosemest‑
rové přednášky „Indian 
Theatre“

Mgr. S. Levá 
Jandová ÚJCA 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO2_29

Divná místa: Inovace 
předmětu a provoz webo‑
vé platformy

M. Svitáková KFS 01.01.16 31.12.18

MŠMT – Insti‑
tucionální plán FF_16_TO2_33 Kapitoly ze starších čes‑

kých dějin Mgr. O. Švehelka ÚČD 01.01.16 31.12.18

Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2018 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/64/02/006648/ 
2018 Dětská univerzita FF UK MgA. Zuzana 

Frantová LVT 17.09.18 31.12.18

Projekt realizovaný za finanční podpory hl. m. Prahy jakožto partnera při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže.

Program Číslo Název Řešitel (za 
partnera FF UK)

Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropský 
parlament DG 
INTE

EP 04/2017‑2018

Quality Assurance: 
European Masters in 
Conference Interpre‑
ting Consortium project 
2017–2018

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01.10.17 30.09.18

Evropská ko‑
mise DG SCIC

SCIC.C1(2017) 
4321934 – EC 12 – 
2017‑18

ORCIT VIII: Online (open) 
Resources for Conference 
Interpreter Training

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01.10.17 30.09.18

Evropská ko‑
mise DG SCIC

EC 10‑2018‑
2019 ‑ SCI‑
C.B.1(2018)4733309

Quality Assurance: 
European Masters in 
Conference Interpre‑
ting Consortium project 
2018–2019

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01.10.18 30.09.19

             
Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2016‑1‑FR01‑
‑KA203‑023980

Facing Europe in Crisis: 
Shakespeare’s world and 
present challenges (New 
Faces)

prof. PhDr. 
Martin 
Procházka, CSc.

ÚALK 01.09.16 31.08.19

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2016‑1‑SK01‑
‑KA202‑022602

Inovácia didaktiky róm‑
skeho jazyka k inkluzív‑
nemu vzdelávaniu žiakov 
zo znevýhodneného pro‑
stredia

PhDr. Jan 
Červenka, Ph.D. KSES 01.09.16 31.08.19
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Program Číslo Název Řešitel (za 
partnera FF UK)

Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropská 
komise – Eras‑
mus + [Budo‑
vání kapacit]

574069‑EPP‑1‑
2016‑1‑AT ‑EPPKA2‑
CBHE ‑JP

Fostering multi ‑lateral 
knowledge networks of 
transdisciplinary studies 
to tackle global challen‑
ges

PhDr. Tomáš 
Petrů, Ph.D. ÚJCA 15.10.16 15.10.19

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2017‑1‑SK01‑
‑KA204‑035420 Age Management Uptake

PhDr. Mgr. 
Renata 
Kocianová, Ph.D.

KANPR 01.09.17 29.02.20

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑BG01‑
‑KA203‑047873

International Translator 
Passport: Developing 
Functional Translation 
Strategies for Varieties of 
Text Types

Mgr. Božana 
Niševa, Ph.D. KJBS 01.09.18 31.08.20

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑SE01‑
‑KA203‑039133

Romani studies at Univer‑
sities in Europe: Develop‑
ment and Innovations

Mgr. Markéta 
Hajská KSES 01.09.18 31.08.21

             

International 
Visegrad Fund 21730038

Winter School in Abstract 
Analysis 2018, Section 
Set Theory & Topology

Mgr. Jonathan 
Verner, Ph.D. KLOG 22.01.18 31.03.18

             
HERA Joint 
Research Pro‑
gramme „Uses 
of the Past“ 
(UP)

15.037

Sound Memories: The 
Musical Past in Late‑
‑Medieval and Early‑
‑Modern Europe (Soun‑
dMe)

PhDr. Lenka 
Hlávková, Ph.D. ÚHV 01.07.16 30.11.19

             



Program Číslo Název Řešitel (za 
partnera FF UK)

Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropská ko‑
mise – H2020 692919

Cultural Opposition: 
Understanding the Cul‑
tural Heritage of Dissent 
in the Former Socialist 
Countries (COURAGE)

Mgr. Miroslav 
Michela, Ph.D. ÚČD 01.02.16 31.1.2019

Evropská ko‑
mise – H2020 769827

Re ‑designing access to 
CH for a wider participa‑
tion in preservation, (re)
use and management of 
European culture

prof. PhDr. Luďa 
Klusáková, CSc. ÚSD 01.11.17 31.10.20

             

MK ČR – 
NAKI II DG16P02M022

Analýza, popis a archiva‑
ce souborných informací 
o vlastnostech předmětů 
kulturního dědictví a vy‑
užití těchto informací 
v restaurátorské, kon‑
zervátorské a badatelské 
praxi

doc. PhDr. Petr 
Zemánek, CSc. ÚSJ 01.03.16 31.12.20

MK ČR – 
NAKI II DG16P02H005

Laterna Magika. Historie 
a současnost, dokumen‑
tace, uchování a zpřístup‑
nění

PhDr. Kateřina 
Svatoňová, Ph.D. KFS 01.04.16 31.12.19

MK ČR – 
NAKI II DG18P02OVV043

Podpora mezigenerač‑
ního dialogu a kulturní 
participace seniorů jako 
nástrojů přenosu a sdílení 
kulturních hodnot na 
lokální a regionální úrovni

PhDr. Renata 
Kociánová, Ph.D. KSP 01.03.18 31.12.20

             

GA ČR 16‑19561S Příčiny vidové nepárovos‑
ti v češtině

Mgr. Jan 
Chromý, Ph.D. ÚČJTK 01.01.16 31.12.18
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Datum 
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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 
akustických charakteris‑
tik řeči dospělých mluv‑
čích

doc. Jan 
Volín, Ph.D. FÚ 01.01.16 31.12.18

GA ČR 17‑20238S
Civilizovaná žena: ideál 
i paradox prvorepubliko‑
vé vizuální kultury

doc. PhDr. Libuše 
Heczková, Ph.D. ÚČLAK 01.01.17 31.12.19

GA ČR 18‑07366S
Krásný Dvůr v kontextu 
evropských krajinářských 
parků

doc. PhDr. 
Zdeněk Hojda, 
CSc.

KPVHAS 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑08651S
Míšení žánrů, stylů a dis‑
kurzů v současné české 
veřejné komunikaci

prof. PhDr. Petr 
Mareš, CSc. ÚČJTK 01.01.18 31.12.20

GA ČR 18‑05838S Metafyzika vztahů ve 
druhé scholastice

Mgr. Lukáš 
Novák, Ph.D.  ÚFAR 01.01.18 31.12.20

           

UK − PRIMUS PRIMUS/HUM/3
Laboratoř studií pokro‑
čilého multimediálního 
vzdělávání

Mgr. Vít 
Šisler, Ph.D. ÚISK 01.01.17 31.12.19

             
Česko‑
‑bavorská 
výzkumná 
konzorcia 
2017–2020 
(BTHA)

BTHA ‑FV‑3

Grenze/n in nationalen 
und transnationalen 
Erinnerungskulturen 
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 DG SCIC: Projekty realizované díky podpoře Evropské komise – DG SCIC (Generální ředitelství pro tlumočení)

EK Erasmus+: 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

EK H2020: Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014–2020 určuje rámec pro unijní podporu výzkum‑
ných a inovačních činností. Třemi základními prioritami jsou: vynikající věda, vedoucí postavení průmyslu a společenské výzvy

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. Zastřešující téma třetího běhu (2016–2019) má název Využití minulosti (The Uses of the Past – UP)

IVF: Projekt byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem v rámci programu Visegrad Grants. Rozpočet fondu tvoří stejně vyso‑
ké finanční 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: Mini‑
sterstvo 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 výzkumných 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 Foundati‑
on China

XP001−U−16

Continuation of the Chi‑
ang Ching ‑kuo Founda‑
tion International Sino‑
logical Center at Charles 
University in Prague

prof. PhDr. Olga 
Lomová, CSc. ÚDV 01.01.18 31.12.20

The Academy 
of Korean 
Studies – Core 
University 
Program for 
Korean Stu‑
dies

AKS−2015−
OLU−2250008

Highlights of Korean Tra‑
dition in the Multidisci‑
plinary Perspective

doc. PhDr. 
Miriam 
Löwensteinová, 
Ph.D.

ÚDV 01.09.15 31.08.20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

AKTION (Dům 
zahraniční 
spolupráce)

81p12
Literatura Vídeňských 
kaváren – zkoumání ra‑
kouského místa paměti

Markus Grill, 
M.A. ÚGS 02.05.18 31.05.18

AKTION (Dům 
zahraniční 
spolupráce)

82p4 Jazyky starého Orientu: 
rozumět a vylepšit

Mgr. Pavel Čech, 
Ph.D. ÚSJ 15.06.18 30.03.19

Bader Philan‑
tropies 2017/0787

Forced settlement of 
„travelling Gypsies“ in 
Czechoslovakia (1959) 
and the Vlach Roma

Mgr. Helena 
Sadílková, M.A., 
Ph.D.

KSS 01.01.18 31.12.18

Boris Nemtsov 
Foundation for 
Freedom

2018/0016; 
2018/0017

Akademické centrum 
Borise Němcova pro stu‑
dium Ruska

PhDr. Marek 
Příhoda, Ph.D. ÚVES 10.05.17 10.05.22

Státní fond ki‑
nematografie 
– Konference 
a výzkumné 
projekty v ob‑
lasti filmové 
vědy

1377/2016 Současný český doku‑
mentární film

Mgr. Magda 
Španihelová KFS 01.10.16 31.12.19

Japan Founda‑
tion

smlouva ze dne 
17. 10. 2017 Salary Assistance Grant prof. PhDr. Olga 

Lomová, CSc. ÚDV 02.10.17 31.03.18

Embassy of 
Ireland

Memorandum of 
Understanding ze 
dne 15. 3. 2017

Centre for Irish Studies at 
the Faculty of Arts, Char‑
les University

prof. Mgr. 
Ondřej Pilný, 
Ph.D.

ÚALK 01.01.17 31.12.18

Department of 
Arts, Regional, 
Rural and Ga‑
eltacht Affairs

smlouva ze dne 
17. 10. 2016 Irish language courses

prof. Mgr. 
Ondřej Pilný, 
Ph.D.

ÚALK 01.01.17 30.09.19

Fond Ústecké‑
ho 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



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

4‑18‑8558 Workshop Praha ve feje‑
tonu – fejeton v Praze

Mgr. Štěpán 
Zbytovský, Ph.D. ÚGS 01.04.18 30.10.18

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

4‑18‑8544

Šestý ročník pražsko‑
‑mnichovské studentské 
konference ke starose‑
verskému náboženství, 
literatuře a kultuře

PhDr. Jiří Starý, 
Ph.D. ÚGS 27.03.18 30.06.18

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

4‑18‑8648

Mezinárodní konference 
„Karl Postl / Charles Se‑
alsfield v českých zemích 
a v USA“

Mgr. Štěpán 
Zbytovský, Ph.D. ÚGS 26.06.18 07.10.18

Nadace Český 
hudební fond 2018/0556

Boethius – De institutio‑
ne musica liber I. Komen‑
tovaná revize překladu 
Antonína Burdy (1971)

Mgr. Jan Baťa, 
Ph.D. ÚHV 02.05.18 31.12.18

Nadační fond 
na podporu 
vědy NEURON 
– Neuron Im‑
puls

28/2016

Na hoře Oxyartově: de‑
tekce pevností a refugií 
z doby Alexandra Veliké‑
ho ve Střední Asii

PhDr. Ladislav 
Stančo, Ph.D. ÚKAR 10.01.17 31.12.18

Nadační fond 
obětem holo‑
caustu

B/17‑17‑037

Příprava podkladů pro 
monografii o životě a díle 
českého židovského 
spisovatele Jiřího Weila 
(1900–1959)

Mgr. Hana 
Hříbková ÚČLK 01.01.18 30.11.18

Rothschild 
Foundation 
(Hanadiv) Eu‑
rope

043/17

The Next Step for Jewish 
Studies in Prague in 
Prague: Creating Partner‑
ships, Fostering Dialogue, 
Sharing Knowledge

PhDr. Milan 
Žonca, Ph.D. KBV 01.01.18 31.12.21
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

International 
Visegrad Fund 
[Visegrad+ 
Grant]

21730335
Visegrad Eastern Partner‑
ship Literary Award 2018 
(VEaPLA)

Mgr. Tereza 
Chlaňová, Ph.D. ÚVES 15.02.18 01.06.19

CELSA CELSA/18/014
The landscape setting of 
the pyramids of Abusir 
(Egypt)

Mgr. Martin 
Odler (prof. Mgr. 
Miroslav Bárta, 
Dr.)

ČEgÚ 01.10.18 30.9.20

AKTION: program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce

Česko ‑německý fond budocnosti: podpora kultury, vědeckých projektů, publikací, konferencí… atd.

Neuron Impuls: podpora výzkumných projektů zakladního vědeckého výzkumu

Nadační fond obětem holocaustu: podpora dokumentací, výzkumných prací, publikací, seminářů atd.

IVF (International Visegrad Fund): podpora projektů zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, přeshraniční spolupráce. Podpora 
rozvoje užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu V4, mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména v regionech západního 
Balkánu a Východního partnerství.

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance): výzkumný fond CELSA má posilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží k vý‑
měně poznatků jako např.: hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a další.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260478 / 2018 Krize racionality a moder‑
ní myšlení

doc. Mgr. Jakub 
Čapek, Ph.D. ÚFAR 01.01.18 31.12.19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260479 / 2018 Literatura a performati‑
vita

doc. PhDr. Jan 
Wiendl, Ph.D. ÚČLK 01.01.18 31.12.19



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260480 / 2018 Středověk v interdiscipli‑
nárních souvislostech

prof. PhDr. Jan 
Čermák, CSc. ÚAJD 01.01.18 31.12.19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260481 / 2018 Jazyk a nástroje pro jeho 
zkoumání

Dr. phil. Markus 
Giger ÚVES 01.01.18 31.12.19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260482 / 2018

Životní dráhy, životní 
styly a kvalita života z 
pohledu individuální 
adaptace a vztahu aktérů 
a institucí

PhDr. Jiří 
Vinopal, Ph.D. KSOC 01.01.18 31.12.19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260483 / 2018 Historie – klíč k pochope‑
ní globalizovaného světa

doc. Mgr. 
Marie Šedivá 
Koldinská, Ph.D.

ÚČD 01.01.18 31.12.19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260484 / 2018

Místa střetávání: Stra‑
tegické regiony mezi 
Evropou, Severní Afrikou 
a Asií

doc. PhDr. 
Marek Jakoubek, 
Ph.D. et Ph.D.

ÚETN 01.01.18 31.12.19

Jedná se o projekty podpořené z účelové podpory MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum podle Zákona o podpoře výzkumu, ex‑
perimentálního vývoje a inovací
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

UK ‑ Primus PRIMUS/17/
HUM/19

Osvojování si kontrastní 
kvantity: input a per‑
cepční zpracování samo‑
hláskové délky v prvních 
měsících života

Kateřina 
Chládková, M.A., 
Ph.D.

FÚ 01.07.18 31.12.20

UK ‑ Primus PRIMUS/17/
HUM/30

Technologie v předklasic‑
kém Řecku Dr. Marek Verčík ÚKAR 01.01.18 31.12.20

UK ‑ Primus: Primus je prestižní soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahranič‑
ními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK. Soutěž je financována z institucionální podpory na dlou‑
hodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Program Číslo Název Koordinátor – 
hlavní řešitel

Pracoviště 
int.řešitele

Datum 
od

Datum 
do

PROGRES Q06

Rozvoj psychologic‑
kých 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 
středověku

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 pochope‑
ní 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

PROGRES Q11

Komplexita a resilience. 
Staroegyptská civilizace 
v multidisciplinární a mul‑
tikulturní perspektivě

prof. Mgr. 
Miroslav Bárta, 
Dr.

ČegÚ 01.01.17 31.12.20



Program Číslo Název Koordinátor – 
hlavní řešitel

Pracoviště 
int.řešitele

Datum 
od

Datum 
do

PROGRES Q12 Literatura a performati‑
vita

doc. PhDr. Jan 
Wiendl, Ph.D. ÚČLK 01.01.17 31.12.20

PROGRES Q13
Místa střetávání: strate‑
gické regiony mezi Evro‑
pou, Severní Afrikou a Asií

doc. Daniel 
Berounský, Ph.D. ÚJCA 01.01.17 31.12.20

PROGRES Q14 Krize racionality a moder‑
ní myšlení

prof. Karel Thein, 
Ph.D. ÚFAR 01.01.17 31.12.20

PROGRES Q15

Životní dráhy, životní 
styly a kvalita života 
z pohledu individuální 
adaptace a vztahu aktérů 
a institucí

prof. PhDr. 
Marek Blatný, 
DrSc.

KPS  01.01.17 31.12.20

PROGRES Q17
Příprava učitele a učitel‑
ská profese v kontextu 
vědy a výzkumu

prof. PaedDr. 
Radka Wildová, 
CSc.

PedF 01.01.17 31.12.20

PROGRES Q19
Společensko ‑vědní as‑
pekty zkoumání lidského 
pohybu II

prof. PhDr. 
Marek Waic, 
CSc.

KPS 01.01.17 31.12.20

            

UK ‑ UNCE UNCE/HUM/016 
(koordinuje ETF)

Univerzitní centrum pro 
studium antické a středo‑
věké myšlenkové tradice

odpovědná 
osoba na FF: doc. 
MUDr. Štěpán 
Špinka, Ph.D.

ÚFAR 01.01.18 31.12.23

UK ‑ UNCE UNCE/HUM/009 
(koordinuje FSV)

Centrum pro transdisci‑
plinární výzkum násilí, 
traumatu a spravedlnosti

odpovědná osoba 
na FF: prof. PhDr. 
Václav Horčička, 
Ph.D.

ÚSD 01.01.18 31.12.23

Programy PROGRES jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy na Univerzitě Karlově. Jsou realizovány od roku 2017 a nava‑
zují na Programy rozvoje vědních oblastí PRVOUK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2016–2020 a jsou 
financovány 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 nejkvalit‑
nějších skupin základního výzkumu na UK. Financována jsou také z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organiza‑
ce. Uvedený přehled zahrnuje i centra, kde není koordinující fakultou FF
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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 po‑
slucháren FF UK v Praze

Ing. Jaroslav 
Buchta děkanát 01.08.17 31.12.22

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělává‑
ní na UK a jeho relevance 
pro potřeby trhu práce

PhDr. Hana 
Pazlarová, Ph.D. děkanát 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

Program 
přeshraniční 
spolupráce 
Česká republi‑
ka – Svobodný 
stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014–
2020

78

Archeocentrum Čechy 
− Bavorsko – 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 vzdělá‑
vání a začleňování žáků 
s OMJ spojené s jeho ra‑
dikální 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 diverzifikované 
třídě

PhDr. Martin 
Strouhal, Ph.D. KPED 01.09.17 31.07.19

OP PPV CZ.02. 1. 01/0.0/0.0
/16_019/0000734

Kreativita a adaptabilita 
jako předpoklad úspěchu 
Evropy v propojeném 
světě

PhDr. Pavel 
Sitek, Ph.D. KREAS 01.01.18 31.12.22

OP VVV CZ.02. 2. 67/0.0/0.0
/17_044/0008562

Podpora rozvoje studijní‑
ho prostředí na Univerzi‑
tě Karlově – VRR

Mgr. Jan Sládek, 
Ph.D. děkanát 01.01.17 31.10.19

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/17_050/0008466

Mobilita pracovníků UK 
MSCA ‑IF

doc. Mgr. Radek 
Skarnitzl, Ph.D. FÚ 01.04.18 31.10.21

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/16_027/0008495

Mezinárodní mobilita 
výzkumných pracovníků 
Univerzity Karlovy

prof. Markéta 
Křížová, Ph.D. děkanát 01.12.17 31.12.21



Příloha č. 25
 
Projekty řešené na FF UK v letech 2009–2018

Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Aktion 2 1 1  – 3 2 2 1 3 1 34,2 29 12  – 168 153 160 109 287 51

ASO Brno – –  –  – – – – – – – – –  –  – – – – – – –
L’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) – 2  –  – – – – – – – – 162  –  – – – – – – –

Bader Philantropies 1 – – – – – – – – – 500,778 – – – – – – – – –
Boris Nemtsov Foundation for 
Freedom 1 1 – – – – – – – – 676,777 – – – – – – – – –

CELSA 1 –  –  – – – – – – – 96 –  –  – – – – – – –
Česko‑německý fond budouc‑
nosti 3 3 3 6 5 5 2 1 – 1 135,25 95 394 375 280 448 159 50 – 10

Evropská komise 12 12 11 8 6 9 7 7 7 5 4920 4817 4477 4076 2556 1208 1274 1816 1370 1713

Evropské strukturální fondy 10 6 0 6 8 12 17 16 13 7 188187 34611 0 5624 4 670 3900 6006 2967 8111 10391

Evropský parlament 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 192 196 3517 42 1087 7076 1200 607 561 222
Finanční mechanismy EHP/
Norska – – 2 1 – – – – – 3 – – 2385 97 – – – – – 576

Finská republika – – –  – – – – – – – – – –  – – – – – – –
Fond rozvoje vysokých škol/IP 
VS FF UK 57 60 60 72 60 11 17 20 10 12 3170 3170 3170 3000 3000 2178 2959 5541 1470 1302

Gerda Henkel Stiftung – – –  – – – – – – 1 – – –  – – – – – 59
Grantová agentura Akademie 
věd ČR – – –  – – – 1 6 8 12 – – –  – – – 308 1952 2790 2859

Grantová agentura ČR 62 52 51 50 64 61 56 56 59 62 55982 46008 42414 46514 48000 41711 39612 34558 32051 25461
Grantová agentura Univerzity 
Karlovy 63 58 84 86 99 78 74 65 70 83 8976 8160 11465 12234 13195 12618 12303 11944 14084 12863
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
HERA Joint Research Programme 
„Uses of the Past“ (UP) 1 1 1 – – – – – – – 1593 1318 1095 – – – – – – –

Technologická agentura ČR 1 1 1 – – – – – – – 1453 838 838 – – – – – – –
Specifický vysokoškolský vý‑
zkum 7 7 6 6 93 6 6 6 7 – 12584 15224 15312 16050 17340 18000 14800 13680 18450 –

Mezinárodní visegrádský fond 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 477 – 711 166 165 418 400 200 230 1097

MK ČR 6 5 3 5 8 7 6 5 1 4 9724 6669 5576 6155 12483 11427 10619 2966 110 656

MŠMT ČR 6 5 7 12 8 9 14 27 22 26 24074,07 22797 29621 52951 25935 25141 21550 8976 20776 25825
MŠMT výzkumné záměry/UK – 
PRVOUK/UK – PROGRES 12 12 11 11 11 11 11 5 5 5 105645 101963 102256 92878 93837 93157 89664 107987 117500 125740

Univerzita Karlova UNCE 2 2 2 2 2 2 2 – – – 4989 4009 4009 4789 3821 3821 3731 – – –

Univerzita Karlova Primus 3 1 1908 540 – – – – – – – –

Smluvní výzkum – – – 2 3 – – – – – – – – 333 2500 – – – – –

MZV ČR  – – –  – – 2 3 3 3 1 – – –  – – 320 – 683 292 60

Nadace Český literární fond  – – –  – – – – – – – – – –  – – – – – – –

Nadace Dilia  – 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – 17 15 13 – 5 – 10 – 5

Nadace Sophia  – – –  – – – – – – – – – –  – – – – – –
The Rothschild Foundation (Ha‑
nadiv) Europe 1 1 1 2 3 2 1 – – 1 1316,108 570 570 570 975 81 1258 – – 158

Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada – – –  – – – – – – – – – –  – – – – – – –

Velvyslanectví Kanady  – – –  – – – – 1 – 1 – – –  – – – – 67 – 38

Velvyslanectví USA  – 2 1  – 2 2 – – – – – 42 72  – 217 90 – – – –

Velvyslanectví Irska 1 1 1 – – – – – – – 515,405 535 535 – – – – – – –
Vláda Irska ‑ Department of 
Arts, Heritage, Regional, Rural 
and Gaeltacht Affairs

1 1 1 1 – – – – – – 263,312 278 147 133 – – – – – –

Nippon Foundation  –  –  –  – – – 1 – – –  –  – –  – – – 180 – – –
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Úřad vlády ČR  – 3 2 2 1 – – 3 1 –  – 623 270 296 219 – – 689 245 –

Childwatch int.  –  –  –  – – – – – 1 –  – – –  – – – – – 203 –
Fond Partnerství Programu švý‑
carsko‑české spolupráce  –  – 2 2 – – 1 1 – – – – 617 343 – – – 167 335 –

Fond Ústeckého kraje – 1 – – – – – – – – – 60 – – – – – – – –

MHMP 1 3 1 1 2 1 1 1 – – 50 250 60 25 140 350 200 200 500 –

The Academy of Korean Studies 1 3 1 1 1 1 1 1 – – 2625 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 – – 1 – 2 1 – – – 15 – – 30 – 40 25 – – –

Israel Institute – – 1 – – – – – – – – – 112 – – – – – – –

Státní fond kinematografie 1 1 1 – – – – – – – 0 0 224 – – – – – – –

Hudební nadace OSA  –  – –  – – – 1 – – –  –  – –  – – – 7 – – –

Nadace Židovské obce  –  – –  – – – 1 – – –  –  – –  – – – 10 – – –

Nadace český hudební fond 1  – –  – – – 1 – – – 20  – –  – – – 10 – – –

LLP Grundtvig  –  –  –  – 1 1 1 – – –  –  –  –  – – – 425 – – –

Korea Foundation  –  – –  – 1 1 1 – – –  –  – –  – 500 100 412 – – –

Japan Foundation 1 1 1 1 – – – – – – 122,246 – 167 123 – – – – – –
Mezinárodní sinologické cent‑
rum (CCKF China) 1 1 1 1 – – – – – – 1185,884 1731 1731 1341 – – – – – –

Adalbert Stifter Verein – – 1 1 – – – – – – – – 984 492 – – – – – –

IAFPA – – – 1 – – – – – – – – – 45 – – – – – –

Leverhulme – – –  – – 1 1 – – – – – –  – – – 223 – – –

Fritz Thyssen Stiftung – – –  – – 1 – – – – – – –  – – 270 – – – –

Onassis Foundation – – –  – – 1 – – – – – – –  – – 135 – – – –
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Úřad vlády ČR  – 3 2 2 1 – – 3 1 –  – 623 270 296 219 – – 689 245 –

Childwatch int.  –  –  –  – – – – – 1 –  – – –  – – – – – 203 –
Fond Partnerství Programu švý‑
carsko‑české spolupráce  –  – 2 2 – – 1 1 – – – – 617 343 – – – 167 335 –

Fond Ústeckého kraje – 1 – – – – – – – – – 60 – – – – – – – –

MHMP 1 3 1 1 2 1 1 1 – – 50 250 60 25 140 350 200 200 500 –

The Academy of Korean Studies 1 3 1 1 1 1 1 1 – – 2625 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 – – 1 – 2 1 – – – 15 – – 30 – 40 25 – – –

Israel Institute – – 1 – – – – – – – – – 112 – – – – – – –

Státní fond kinematografie 1 1 1 – – – – – – – 0 0 224 – – – – – – –

Hudební nadace OSA  –  – –  – – – 1 – – –  –  – –  – – – 7 – – –

Nadace Židovské obce  –  – –  – – – 1 – – –  –  – –  – – – 10 – – –

Nadace český hudební fond 1  – –  – – – 1 – – – 20  – –  – – – 10 – – –

LLP Grundtvig  –  –  –  – 1 1 1 – – –  –  –  –  – – – 425 – – –

Korea Foundation  –  – –  – 1 1 1 – – –  –  – –  – 500 100 412 – – –

Japan Foundation 1 1 1 1 – – – – – – 122,246 – 167 123 – – – – – –
Mezinárodní sinologické cent‑
rum (CCKF China) 1 1 1 1 – – – – – – 1185,884 1731 1731 1341 – – – – – –

Adalbert Stifter Verein – – 1 1 – – – – – – – – 984 492 – – – – – –

IAFPA – – – 1 – – – – – – – – – 45 – – – – – –

Leverhulme – – –  – – 1 1 – – – – – –  – – – 223 – – –

Fritz Thyssen Stiftung – – –  – – 1 – – – – – – –  – – 270 – – – –

Onassis Foundation – – –  – – 1 – – – – – – –  – – 135 – – – –



Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Nadační fond na podporu vědy 
Neuron 1 1 – – – – – – – – 45,762 142

Nadace Sirius – – –  – 1 – – – – – – – –  – 200 – – – – –

SIU Norway – – –  – 1 – – – – – – – –  – 22 – – – – –
Česko‑bavorská vysokoškolská 
agentura (BTHA) 1 1 – – – – – – – – 312,112 258 – – – – – – – –

CELKEM 265 253 265 287 385 231 232 230 212 230 431788 259934 236790,7 252082 232635 225227 208567 196130 219365 209086

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 
financovaných 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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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Nadační fond na podporu vědy 
Neuron 1 1 – – – – – – – – 45,762 142

Nadace Sirius – – –  – 1 – – – – – – – –  – 200 – – – – –

SIU Norway – – –  – 1 – – – – – – – –  – 22 – – – – –
Česko‑bavorská vysokoškolská 
agentura (BTHA) 1 1 – – – – – – – – 312,112 258 – – – – – – – –

CELKEM 265 253 265 287 385 231 232 230 212 230 431788 259934 236790,7 252082 232635 225227 208567 196130 219365 209086

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 
financovaných 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



VÝROČNÍ ZPRÁVA
za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,
nám. Jana Palacha 2, Praha 1
© Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019
Sazba z písma Skolar: Dušan Neumahr
Vyrobila Togga, spol. s r. o., Praha
Vydání první, Praha 2019
ISSN 1802‑7377
ISBN 978‑80‑7308‑917‑7





ISSN 1802-7377 FF
 U
K 
20
18

FF UK 2018


	Prázdná stránka
	Prázdná stránka



