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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

právě před Vámi leží výroční zpráva Filozofické fakulty Univerzity Kar
lovy v Praze za rok 2012. Zásadní informace o životě fakulty jsou roz
děleny do jednotlivých kapitol dle tradiční struktury. Před samotnou 
zprávou mi však dovolte krátký úvod.

V roce 2012 fakulta přešla na univerzitní programy PRVOUK, zin
tenzivnil se důraz na kvalitu v oblasti akreditačního procesu, byl při
praven nový systém studentského hodnocení výuky a učiněno mnoho 
kroků k budoucímu využití objektů v Opletalově ulici. To vše s klad
ným hospodářským výsledkem. Fakulta zrealizovala mnoho konkrét
ních projektů v oblasti vnějších vztahů, a to jak vůči středním ško
lám, tak poprvé i vůči absolventům. Ohlédla se výstavním projektem 
a publikací také za výročím rozdělení univerzity v roce 1882/1883. 
Rovněž nelze zapomenout na počátek roku, kdy se za aktivní účasti 
většiny součástí fakulty akademická půda postavila proti absurdním 
a nebezpečným plánům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR na reformu vysokých škol – právě tyto události budou bezesporu 
vnímány jako do značné míry zlomové.

Úvodní text aktuální výroční zprávy však tentokrát nechci pojmout 
pouze jako podrobnější a osobní vhled do konkrétních témat jediného 
roku, roku 2012. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední výroční 
zprávu, kterou Akademickému senátu FF UK předkládám jako děkan 
fakulty, rád bych se ohlédl v poněkud širším kontextu celkově za po
sledními sedmi lety.

V roce 2006 stála fakulta před objektivně složitým obdobím, kdy se 
problémy rýsovaly jak v otázce akreditací a studia, tak v otázkách vý
zkumných aktivit, finančního zabezpečení či prostorové situace. Záro
veň byl její obraz průběžně oslabován vnitřními problémy s přesahem 
do veřejného prostoru. Na druhé straně bylo i v této obtížné době zřej
mé, že potenciál zcela mimořádného prostředí s mnoha jedinečnými 
obory a osobnostmi je trvale přirozenou vlastností Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Ke všem oblastem a problémům jsem se 
za poslední léta snažil přistupovat stále stejně otevřeně, s důrazem na 
kvalitu a prestiž fakulty a se snahou mít neustále na zřeteli zajištění 
těch nejlepších podmínek pro naše akademické prostředí.

Není možné vyjmenovat všechny realizované aktivity a změny ani 
mnohdy bouřlivé diskuse, které na fakultě proběhly. Co se podařilo, 
a co naopak z různých důvodů nepodařilo, je možné zjistit z výroč
ních zpráv, dlouhodobého záměru, jeho aktualizací i jejich hodnocení, 
stejně jako ze zápisů jednání fakultních orgánů. Dovolte mi však vy
zdvihnout několik následujících skutečností, které ze svého pohledu 
považuji za zásadní:

Jakkoli jsme skeptičtí ke stávajícímu přístupu k realizaci struktu
rovaného studia, jež nebere ohledy na jedinečný charakter některých 
oborů, podařil se v minulých letech v oblasti akreditací zcela mimo
řádný posun. Studijní obory prošly na fakultě kompletním přestruktu
rováním a nastal čas přejít ke kritickému zhodnocení tohoto procesu 
a k aktuálně nastavenému kvalitativnímu přístupu.

V oblasti vědy se fakulta v systému RIV jako jediná humanitní in
stituce dostala mezi dvacet nejlepších v celé České republice. A ačkoli 
i zde můžeme býti skeptičtí k celému systému hodnocení, ani v něm 
nám kvalitu nikdo neupře. Také díky založení grantového referátu se 
podařilo mnohem úspěšněji čerpat účelové prostředky.

Někdejší podoba edičního oddělení se proměnila v jedno z nejvý
znamnějších vydavatelství na české akademické půdě – na jedné straně 
je to důsledek rozhodnutí a podpory vedení fakulty, na straně druhé 
je to logicky dáno kvalitní publikační aktivitou naší akademické obce.

V oblasti mobility jsme se stali jednoznačně nejsilnější fakultou 
v kontextu celé Univerzity Karlovy v Praze, podařilo se nám dokonce 
získat speciální program podpory těch nejlepších doktorandů na poby
ty na britských univerzitách.

Fakultu dlouhodobě trápily a stále trápí problémy s podhodnoce
ním humanitních oborů v rámci financování. Za úspěch minulého 
období považuji jak objektivní navýšení prostředků, tak i racionalizaci 
výdajů v rámci fakulty. Je třeba zmínit i zajištění speciální dotace Mi
nisterstva vnitra ČR pro podporu tzv. „malých oborů“ – také díky ní se 
podařilo zachovat i v krizové finanční situaci všechny jedinečné obory. 
Proběhlo též mnoho akcí v oblasti investic: podařilo se zrealizovat vel
kou stavbu centrální knihovny, dostavbu pátého patra hlavní budovy 
fakulty, byly získány dva nové objekty pro fakultní pracoviště. Fakulta 
zahájila také tradici výstavních projektů, které připomínají výsledky 
vědy, historii oborů či významné osobnosti.

Za zásadní pro naši fakultu považuji rovněž fakt, že vedoucí základ
ních součástí předkládají koncepce svého působení a musejí získávat 
důvěru svých pracovišť ve vnitřních volbách, přičemž již nebývá výjim
kou ani otevřené výběrové řízení na vedení katedry či ústavu. Stejně 
tak citlivě vnímám i skutečnost, že procesy rozhodování a jednání na 
fakultě jsou otevřené a transparentní. Právě diskuse se všemi partnery 
v rámci fakulty jsem si za posledních sedm let cenil nejvíce. Pojem „aka
demická obec“ tak nebyl jen formálním vyjádřením, ale skutečností.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří stojí za změnami posled
ních let. Jejich vklad byl nedílnou a neopomenutelnou součástí těchto 
změn. Je samozřejmé, že tak obrovský rozsah a množství problema
tických záležitostí by nebylo možné řešit bez skutečně týmové práce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem si vědom skutečnosti, že výroční zpráva příštího roku bude ještě 
v konečném důsledku představovat výsledky práce mého vedení fakul
ty. Proto mi dovolte předběžně popřát novému vedení fakulty hodně 
sil a přinejmenším tak dobrou komunikaci s akademickým senátem, 
vědeckou radou a dalšími součástmi fakulty, jaké se dostalo za posled
ní léta mně.

 doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan
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← Zahájení akademického roku 2011/2012 ve velké aule FF UK
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i.  Studium
garanti kapitoly: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., 
proděkan pro studijní záležitosti; 
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., proděkan pro 
přijímací řízení a další vzdělávání

1. druhy studia a celkové počty studentů

K 31. 10. 2012 studovalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze (dále pouze FF UK) 4993 studentů v 81 oboru bakalářského 
studia, 2197 studentů v 67 oborech navazujícího magisterského stu
dia, 584 studentů v 51 oboru pětiletého magisterského studia (podrob
nější údaje o počtu pregraduálních studentů v jednotlivých oborech 
viz Příloha č. 3) a k 31. 1. 2013 celkem 1517 studentů v 50 oborech 
doktorského studia (podrobněji viz kapitola Věda a výzkum).

Fakulta také nabízela další vzdělávání v podobě rigorózního řízení, 
kurzů celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Celkově tak 
na FF UK studovalo nebo bylo zapsáno do rigorózního řízení či někte
ré formy dalšího vzdělávání 13 050 studentů.

2. Akreditace

V roce 2012 podala FF UK celkem 22 akreditačních žádostí: 6 žádos
tí o prodloužení platnosti akreditace, 9 žádostí o rozšíření akredita
ce stávajících studijních programů o nové studijní obory, 4 žádosti 
o prodloužení platnosti akreditací bakalářských a navazujících magi
sterských studijních oborů na dostudování, 2 žádosti o akreditaci stu
dijního programu s výukou v cizím jazyce a 1 žádost o změnu názvu 
studijního oboru (viz Příloha č. 4).

3. Přijímací řízení

3.1 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních oborů

Přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013 vycházelo ze skuteč
nosti strukturovaného studia. Fakulta nabízí studium jednooborové 
i studium dvouoborové, v němž umožňuje volnou kombinovatelnost 
oborů.

O studium na FF UK se pro akademický rok 2012/2013 ucházelo 
celkem 11 662 zájemců. Ke studiu v bakalářských studijních oborech 
se přihlásilo 8758 uchazečů (o 103 uchazečů méně než v akademic
kém roce 2011/2012); o navazující magisterské studium projevilo zá
jem 2894 jedinců (o 73 více než v předcházejícím roce). Přijato bylo 

2805 uchazečů – 1778 do bakalářských a 1027 do navazujících ma
gisterských studijních programů/oborů (přehled o počtech studentů 
přihlášených, přijatých a skutečně zapsaných na jednotlivé obory je 
uveden v Příloze č. 5).

Ve studiu bakalářském a navazujícím magisterském bylo podáno 
249 žádostí o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí. V případě 
2 uchazečů děkan žádosti vyhověl a původní rozhodnutí o nepřijetí 
zrušil. Ostatní žádosti byly postoupeny k rozhodnutí rektora UK; rek
tor vyhověl 1 žádosti.

Pro akademický rok 2012/2013 bylo naposledy realizováno tzv. vni
trofakultní přijímací řízení, určené stávajícím studentům FF UK – při
hlásilo se 16 studentů, z nichž bylo 11 přijato. Tento způsob přijímá
ní studentů však byl podle požadavků Rektorátu Univerzity Karlovy 
v Praze ukončen.

3.2 Přijímací řízení do doktorských studijních oborů

Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický 
rok 2012/2013 akcentovaly transparentnost přijímacího řízení a dů
raz na jeho odbornou náročnost. Ve smyslu požadavku rozvíjení kva
lity doktorského studia bylo přistoupeno k omezení počtu přijatých 
uchazečů.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů/oborů pro 
akademický rok 2012/2013 registrovalo celkem 344 zájemců. Přijato 
bylo 243 uchazečů (viz Příloha č. 5). V přijímacím řízení do doktor
ského studia bylo podáno 8 žádostí o přezkoumání rozhodnutí děka
na o nepřijetí. Žádosti byly postoupeny rektorovi, který žádné z nich 
nevyhověl.

4. Absolventi bakalářského a magisterského studia

V roce 2012 absolvovalo studium na FF UK 657 studentů bakalář
ských studijních oborů, 384 magisterských a 329 navazujících magis
terských studijních oborů (viz Příloha č. 6).

5. Studentské hodnocení výuky

Na závěr letního semestru 2011/2012 a zimního semestru 2012/2013 
proběhlo na fakultě elektronické studentské hodnocení výuky (viz 
http://evaluace.ff.cuni.cz).

V letním semestru 2011/2012 se navrátilo 16 615 vyplněných do
tazníků. V zimním semestru 2012/2013 byla zprovozněna nová eva
luační aplikace, díky níž se fakultě podařilo dosáhnout dosud největší 
návratnosti v hodnocení výuky, tj. 24 643 vyplněných dotazníků.
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6. Cena Jana Palacha

Fakultní Cenu Jana Palacha obdržely v roce 2012 dvě studentky: 
Bc. Anna Šolarová, studentka navazujícího magisterského studia obo
ru filozofie, za bakalářskou práci Vztah etiky a víry u Sørena Kierkegaar-
da a Emmanuela Lévinase a Bc. Jitka Štollová, studentka navazujícího 
magisterského studia oboru anglistika–amerikanistika, za bakalář
skou práci Anatomy of Villainy: The Concept of an Antagonist in Tragedies 
and Histories of William Shakespeare.

7. Stipendia

Fakulta se dlouhodobě snaží o smysluplné využití stipendijního fondu, 
který je plněn výraznými částkami. V úzké kooperaci se stipendijní 
komisí došlo k definici hned několika oblastí z hlediska účelových sti
pendií: šlo o podporu jednotlivých studentských projektů, dále o celý 
systém tzv. vnitřních grantů FF UK, studentská ocenění a individuál
ně udělovaná další účelová stipendia. Účelová stipendia byla děkanem 
fakulty udělována na základě podkladů stipendijní komise, vnitřní 
granty a projektová účelová stipendia pak také na základě stanovi
sek komise pro vědu. Vedle toho samozřejmě pokračovala standardní 
podpora ze strany doktorandských stipendií a stipendií za vynikající 
studijní výsledky. Fakulta také stipendijně podpořila mimo jiné za
pojení studentů a doktorandů do institucionálních programů rozvoje 
vědy PRVOUK.

7.1 Stipendia za vynikající studijní výsledky

Podle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na 
Filozofické fakultě byla v prosinci 2012 přiznána a vyplacena stipendia 
za vynikající studijní výsledky v předchozím akademickém roce v cel
kové částce 3 759 000 Kč celkem 358 studentům (jednotlivým studen
tům byla vyplacena částka 10 500 Kč).

7.2 Projektová účelová stipendia

Cílem tohoto typu účelových stipendií je podpořit studenty v jejich 
vědecké činnosti. V polovině roku 2012 byla stipendia na projekty 
probíhající do konce roku přiznána a vyplacena 25 studentům pregra
duálního studia v celkové výši 173 160 Kč a 25 studentům doktorského 
studia v celkové výši 163 720 Kč.

7.3 Vnitřní granty

Tento typ účelového stipendia zavedený v roce 2012 je novou formou 
projektových účelových stipendií. Oproti původním projektovým úče
lovým stipendiím dochází k rozšíření oblasti projektů a otevírá se 
možnost týmové práce. Na konci roku 2012 bylo rozhodnuto o podpo
ře 20 projektů studentů pregraduálního studia, na které bude v průbě

hu roku 2013 vyplaceno 1 432 782 Kč, a 55 projektů doktorandů v cel
kové výši 2 584 100 Kč (seznam podpořených grantů viz Příloha č. 7).

7.4 Studentská ocenění

V roce 2012 byla na základě nominace děkanem zvolených základních 
součástí vyplacena studentská ocenění 134 pregraduálním studentům 
v celkové výši 3 330 000 Kč a 64 studentům doktorského studia v cel
kové výši 1 600 000 Kč.

8. Poplatky

Povinnost hradit poplatek za další studium se splatností v roce 2012 
vznikla celkem 387 studentům a 3224 studentům FF UK v Praze 
vznikla povinnost platit poplatek za delší studium se splatností v roce 
2012. Výši poplatků za studium pro akademický rok 2012/2013 stano
vuje Opatření děkana č. 4/2012.

8.1 Poplatek za další studium

Pro studijní programy filologie, anglistika–amerikanistika, překlada
telství a tlumočnictví, čeština v komunikaci neslyšících a učitelství pro 
střední školy činí poplatek za další studium 2800 Kč za rok, pro ostatní 
studijní programy 2500 Kč za rok.

8.2 Poplatek za delší studium

Pro studijní programy filologie, anglistika–amerikanistika, překlada
telství a tlumočnictví, čeština v komunikaci neslyšících a učitelství pro 
střední školy činí poplatek za delší studium 11 000 Kč za 6 měsíců 
studia, pro ostatní studijní programy 9500 Kč za 6 měsíců studia.

8.3 Poplatek za studijní program v cizím jazyce

Pro bakalářské a magisterské studijní programy činí poplatek za stu
dijní program v cizím jazyce 110 000 Kč za rok, pro doktorské studijní 
programy 70 000 Kč za rok.

9. uznání zahraničního studia

V roce 2012 podalo žádost o uznání zahraničního studia 279 žadatelů. 
Ke kladnému vyřízení bylo fakultou doporučeno 184 žádostí.

10. uchazeči a studenti se specifickými vzdělávacími    
potřebami

V roce 2012 bylo v souvislosti se změnou evidence studentů se specific
kými vzdělávacími potřebami registrováno 29 studentů bakalářských, 
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magisterských a doktorských studijních oborů s těmito potřebami, 
kteří prošli tzv. funkční diagnostikou. Efektivním způsobem podpory 
jejich vysokoškolského studia jsou modifikace týkající se jak přijíma
cích zkoušek, tak samotného studia, tj. organizace výuky, úpravy učeb
ních pomůcek a způsobů naplnění požadavků atestací.

V červnu 2012 došlo ke změně koordinátora péče o studenty se 
specifickými vzdělávacími potřebami, kterým se stala Mgr. Kateřina 
Volná. Na základě nově ustanovených podmínek MŠMT a UK byl 
zorganizován přechod na systém funkčních diagnostik a pokračovala 
spolupráce s Informačněporadenským centrem UK.

11. další vzdělávání

11.1 Rigorózní řízení

V roce 2012 získalo na FF UK titul PhDr. celkem 87 absolventů, z toho 
23 absolventům byl tento titul udělen na základě uznání státní doktor
ské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky a disertační práce jako 
práce rigorózní. K 31. 12. 2012 bylo přihlášeno k rigoróznímu řízení 
a pokračuje v přípravě 144 zájemců.

11.2 Celoživotní vzdělávání (CŽV)

V roce 2012 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
akreditaci vzdělávacímu programu Alternativní přístupy k výuce filosofie 
na středních školách, který připravil Ústav filosofie a religionistiky. Sou
časně se podařilo získat akreditaci Ministerstva vnitra ČR nejen pro fi
lozofickou fakultu jako instituci, ale i pro vzdělávací program Poznání, 
ochrana a život památek, který připravil Ústav pro dějiny umění FF UK. 
Aktuální přehled všech platných akreditovaných programů je uveřej
něn na webových stránkách Centra dalšího vzdělávání (dále CDV).

V akademickém roce 2012/2013 se konalo celkem 8 přípravných 
kurzů pro zájemce o studium na FF UK. Kurzy připravily katedra psy
chologie (Přípravný kurz ke studiu psychologie), Ústav hudební vědy 
(Seznámení s hudební vědou), Ústav českého jazyka (Uvedení do jazy
kové a literární bohemistiky), katedra divadelní vědy (Přípravný kurz 
Divadlo do kapsy), Ústav translatologie (Mezikulturní komunikace 
A a B), katedra filmových studií (Úvod do teorie a dějin filmu), katedra 
andragogiky (Přípravný kurz ke studiu oboru andragogika) a Ústav 
germanistiky (Přípravný kurz na přijímací zkoušky z německého jazy
ka). Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 402 posluchačů.

V letním semestru akademického roku 2011/2012 a v zimním se
mestru 2012/2013 se na fakultě konalo 38 vzdělávacích programů, 
do nichž se zapsalo 1291 posluchačů. V rámci spolupráce s Asociací 
dopravních psychologů byl zrealizován kurz Dopravní psycholog, kte
rého se zúčastnilo 35 posluchačů, a novinkou je též kurz Psycholog ve 
zdravotnictví, který absolvovalo 116 posluchačů. Oba kurzy připravila 

katedra psychologie FF UK (podrobný přehled vzdělávacích programů 
CŽV viz Příloha č. 8).

11.3 Univerzita třetího věku (U3V)

V akademickém roce 2011/2012 připravilo CDV pro posluchače v rám
ci U3V celkem 27 vzdělávacích programů, a to pro 1. ročník 20 kurzů, 
pro 2. ročník 4 kurzy a 3 specializované semináře. Celkem se do studia 
U3V zapojilo 1813 posluchačů (fyzických osob), resp. 2774 účastníků. 
Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné práce nebo slože
ním písemného testu 327 posluchačů. Na slavnostním shromáždění 
ve velké aule Karolina jim byla dne 7. června 2012 předána osvědčení 
o absolvování U3V z příslušného vzdělávacího programu.

V akademickém roce 2012/2013 se ke studiu řádně zapsalo celkem 
1672 posluchačů (fyzických osob). Celkový počet návštěvníků pro
gramů je 3187 (většina si zapisuje více programů). Z tohoto počtu je 
401 mužů a 2786 žen. Do výuky v rámci U3V se zapojilo 23 kateder 
a ústavů, které připravily 35 vzdělávacích programů formou předná
šek – pro 1. ročník 19 kurzů, pro 2. ročník 3 kurzy, 5 vícesemestrálních 
programů a 8 seminářů.

Programy U3V na FF UK jsou koncipovány jako jedno, dvou nebo 
třísemestrální. Tvoří je cyklus přednášek tematicky zaměřených po
dle oborů akreditovaných v rámci studijních programů (1 program 
= cca 50 až 280 posluchačů). Specializované nadstavbové semináře/
workshopy pro absolventy základních programů jsou určeny pro max. 
25 osob, novinkou byly v loňském roce jazykové konverzační kurzy 
Němčina pro seniory a Angličtina pro seniory, které připravilo Jazy
kové centrum FF UK. Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování 
kurzu je předložení desetistránkové závěrečné písemné práce nebo 
úspěšné vypracování písemného testu. Věkové složení posluchačů 
U3V se pohybuje od 55 do 90 let.

Vzdělávací programy se realizují v oborech archivnictví a pomocné 
vědy historické, český jazyk, dějiny umění, divadelní věda, egyptolo
gie, etnologie, filmová věda, historie, hudební věda, informační stu
dia a knihovnictví, klasická archeologie, pravěká a raně středověká 
archeologie, překladatelství, pedagogika a psychologie (přehled viz 
Příloha č. 9).

12. Studijní legislativa

V průběhu roku 2012 byly novelizovány či nově vydány některé stu
dijní předpisy. Především byly aktualizovány přílohy Pravidel pro 
organizaci studia na FF UK (podíly kreditů z volitelných předmětů, 
pořadí částí SZZK), bylo vydáno Opatření děkana č. 20/2012 k organi
zaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na 
FF UK, Opatření děkana č. 7/2012 a 15/2012 (Pravidla pro evidenci, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací a Pravidla pro přizná
vání stipendií na FF UK).
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13. Organizační zajištění studia

Oblast studijních záležitostí byla v roce 2012 zajišťována studijním 
oddělením (bakalářské a magisterské studium), oddělením vědy (dok
torské studium), referátem přijímacího řízení (přijímací a rigorózní 
řízení), akreditačním referátem, zahraničním oddělením (výjezdy stu
dentů na zahraniční stáže a návštěvy studentů ze zahraničí) a Cent
rem dalšího vzdělávání FF UK.

Studijní komisi FF UK v první polovině roku 2012 předsedal 
Mgr. Petr Christov, Ph.D., od června pak doc. Lucie Pultrová, Ph.D.

V roce 2012 pokračoval v činnosti akademický koordinátor studij
ního informačního systému doc. Radek Chlup, Ph.D. a jeho zástupce 
Mgr. Ondřej Tichý.



i i .  v ě d A  A   v ý z k u m



← Expedice Českého egyptologického ústavu FF UK:
odkrývání pohřebiště na lokalitě Sfinga, Súdán 
(Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK/Adéla Pokorná)
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ii.  vědA A výzkum
garant kapitoly: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., 
proděkan pro vědu a výzkum

V roce 2012 začaly na Filozofické fakultě UK pracovat vědecké týmy 
Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově. Náročnou 
evaluací doktorského studia, kterou na naší fakultě provedla Akredi
tační komise MŠMT, prošly všechny akreditované obory. U tří z nich 
konstatovala kontrola jisté problémy, které byly ovšem ze strany fakul
ty v dlouhodobém procesu řešení.

1. doktorské studium

Do prvního ročníku studia v doktorských studijních programech bylo 
z 344 přihlášených přijato 243. Z toho se v řádném termínu do 1. roč
níku zapsalo celkem 227 studentů – 172 v prezenční a 55 v kombino
vané formě studia.

K 31. lednu 2013 studovalo na FF UK celkem 1517 doktorandů 
(z toho 545 interních), což je o 147 méně než v minulém roce. Počty 
v jednotlivých ročnících k 31. lednu 2013 a počty absolventů za kalen
dářní rok 2012 se nacházejí v níže uvedených tabulkách. V roce 2012 
se uskutečnilo 176 obhajob, z toho 169 proběhlo úspěšně a 5 neú
spěšně (konkrétní přehled studentů včetně názvů disertačních prací 
je uveden v Příloze č. 10). K 31. 1. 2013 mělo 117 studentů přerušené 
studium.

Průměrné roční stipendium na jednoho studenta prezenčního dok
torského studijního programu v roce 2012 představovalo 96 816 Kč, 
což je částka vyšší než v loňském roce.

Studentům prvních ročníků bylo celoročně vypláceno stipendium 
6050 Kč měsíčně. Ve druhém ročníku dosahovala výše stipendia mě
síčně 8000 Kč v prvním čtvrtletí, ve druhém čtvrtletí 7600 Kč, ve tře
tím 7800 Kč a 7700 Kč ve čtvrtém čtvrtletí. Ve třetím ročníku dostávali 
doktorandi měsíčně 8500 Kč v prvním čtvrtletí, ve druhém čtvrtletí 
8000 Kč, ve třetím 8300 Kč a ve čtvrtém čtvrtletí 8200 Kč.

Tak jako v roce 2011 byli všichni studenti druhých a třetích ročníků 
v prezenčním studiu zařazeni do některého ze šesti projektů speci
fického výzkumu. Z těchto zdrojů jim bylo současně se stipendiem 
vypláceno po celý rok v průměru přibližně 1000 Kč měsíčně.

Studentům, kteří složili státní doktorskou zkoušku, se stipendium 
automaticky navyšovalo o 1500 Kč. Z celkového počtu 49 doktorských 
studijních programů probíhalo 46 kreditní formou studia, která je ná
strojem dalšího zvyšování úrovně doktorského studia na FF UK.

Počet studentů doktorského studia podle ročníků k 31. lednu 2013

Ročník Počet

I.  227

II.  238

III.  257

IV.  202

V.  202

VI.  158

VII.  136

VIII.    97

Celkem 1 517

Počet absolventů doktorského studia podle ročníku absolvování 
za rok 2012

Ročník Počet

I. –

II.  –

III. 11

IV.  13

V.  20

VI.  13

VII.  28

VIII.  89

Celkem 174

2. vědecká rada FF uk

V roce 2012 pracovala vědecká rada v následujícím personálním slo
žení:

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – H
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. – S
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – F
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – F
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. – F
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. – S
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PD. Dr. Dipl. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. – H
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – S – byl členem VR do listopadu 2012 (†)
doc. Mirjam Friedová, Ph.D. – F
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. – S
doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. – S – byl členem VR do září 2012 (†)
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Anna Housková, CSc. – F
doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. – F
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. – F
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – H
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – H
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. – S
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. – H
doc. Dr. Ing. Jana Klečková – F
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. – F
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – H
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – S
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. – H
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – F
prof. Dr. phil. Marek Nekula – F – byl členem VR do prosince 2012
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – H
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. – H
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – F
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. – S
prof. Miroslav Petříček, Dr. – S
prof. PhDr. Ing. Jan Royt – H
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – H
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DrSc. – H – je členem VR od listopadu 
2012
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – H
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. – F
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. – F
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. – H
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – H
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. – F
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. – F
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – H
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. – čestný člen
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. – S

Jednotlivé skupiny vědních oborů byly k 31. prosinci 2012 zastoupeny 
následovně: filologické vědy (F) 15 členů, společenské vědy (S) 8 členů, 
historické vědy (H) 16 členů. Proporce mezi jednotlivými skupinami 
vědních oborů zůstaly zachovány. Počet řádných členů vědecké rady 
klesl ze 41 osob na 39. Počet čestných členů zůstal zachován.

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

V roce 2012 se uskutečnilo celkem deset jednání Vědecké rady FF UK. 
Bylo zahájeno deset habilitačních řízení a šest jmenovacích řízení. Vě
decká rada projednala osmnáct habilitačních a čtyři profesorská říze
ní. Šest habilitačních řízení a jedno jmenovací bylo vědeckou radou 
zastaveno. Jedno habilitační řízení zahájené v roce 2011 bylo ukon
čeno v roce 2012 na vlastní žádost. Rektor univerzity jmenoval v roce 
2012 šestnáct habilitantů. V témže roce jmenoval prezident republiky 
tři nové profesory.

Při příležitosti konání přednášky emeritního profesora Yale Univer
sity Petera Demetze s názvem Gymnazista jménem Bolzano prosí Libuši 
o ochranu a pomoc (1796), byla prof. Demetzovi dne 11. 12. 2012 uděle
na Zlatá medaile Univerzity Karlovy.

Vědecká rada FF UK dne 13. 12. 2012 podpořila návrh Katolické teo
logické fakulty UK na udělení čestného doktorátu p. prof. Dr. phil. ha
bil. Bruno Kleinovi a p. prof. Dr. Peteru Kurmannovi, Dr.h.c. Ve stejný 
den byl na Vědecké radě FF UK schválen i návrh na udělení čestného 
doktorátu p. prof. Aravindu Joshimu.

Dne 17. 5. 2012 byla za přítomnosti zástupců Vědecké rady FF UK, 
vedení univerzity, členů akademické obce a četných hostů ve velké aule 
Karolina slavnostně udělena čestná vědecká hodnost doktor honoris 
causa filozofických věd Univerzity Karlovy v Praze dvěma velkým osob
nostem světové vědy – profesoru Geoffreymu Leechovi za jeho přínos 
v oblasti lingvistiky a profesoru Stefanu Zamagnimu za jeho dlouho
letou vynikající práci na poli evropské ekonomické vědy.

Pedagogové a studenti FF UK získali v roce 2012 řadu význam
ných tuzemských i zahraničních ocenění. Prof. PhDr. Tomáši Halí
kovi, Th.D. bylo uděleno vysoké státní vyznamenání Rytířský kříž 
řádu za zásluhy Polské republiky jako uznání za výjimečný přínos 
k rozvoji polskočeského kulturního dialogu. Dne 24. října 2012 byla 
prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc. udělena Cena Ministerstva kultu
ry za přínos v oblasti výtvarného umění za rok 2012 a dne 28. října 
2012 udělil prezident republiky prof. Wittlichovi medaili za zásluhy 
o stát v oblasti umění a kultury. Doc. PhDr. Dagmar Marková z Ústa
vu jižní a centrální Asie obdržela v září 2012 na Světové konferenci 
o hindštině v Johannesburgu významnou indickou cenu World Hindi 
Honour. Na konci roku 2012 udělila francouzská Association Cultu
relle des Tamouls na slavnostním zasedání s kulturním programem 
prof. PhDr. Jaroslavu Vackovi, CSc. cenu Aruntamil Award (Arunta
mil Virutu) za jeho mezinárodně uznávanou práci na poli tamilistiky, 
zvláště v oblasti klasické tamilské literatury. Kniha prof. PhDr. Jana 
Klápště, CSc. The Czech Lands in Medieval Transformation, vydaná v roce 
2012 nakladatelstvím Brill, získala knižní cenu udělovanou americkou 
Early Slavic Studies Association (ESSA Book Prize 2012). Na meziná
rodní konferenci pořádané kanadskou organizací Institute for Advan
ced Studies and Cybernetics ocenila odborná porota vědeckou činnost 
doc. MUDr. PhDr. Radvana Bahbouha, Ph.D. a Mgr. Evy Rozehnalové 
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oceněním Innovation Award. Tato cena byla udělena za inovativní 
práci na poli sociodiagnostiky. Dále publikace doc. Bahbouha Socio-
mapping of teams obdržela ocenění IIAS 2012 – Best Book of the Year 
Award.

Dne 4. dubna 2012 udělil rektor Univerzity Karlovy v Praze při 
oslavách 664. výročí založení univerzity dvě Ceny za tvůrčí počin UK. 
Jednu z nich získali členové akademické obce Filozofické fakulty UK, 
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (Český egyptologický ústav FF UK v Pra
ze) a doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (Ústav světových dějin FF UK 
v Praze) jako editoři monografie Kolaps a  regenerace. Cesty civilizací 
a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Te
reza Matějčková, studentka Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, jež 
v červnu v němčině obhájila diplomovou práci s názvem Der Geist in 
der Phänomenologie des Geistes: Antigone und Rameaus Neffe im dialek-
tischen Widerstreit (Duch v Hegelově fenomenologii ducha: Antigona a Ra-
meauův synovec v dialektické při) se stala laureátkou Ceny Josefa Hlávky 
za rok 2012. Dne 19. října proběhlo slavnostní předání Cen Edvarda 
Beneše. V oblasti historie 20. století získal první cenu student Michal 
Macháček z FF UK v Praze za soutěžní práci Gustáv Husák v kauze slo-
venského buržoazního nacionalismu.

3.1 Kritéria pro habilitační a profesorská jmenovací řízení

V roce 2012 se habilitační a profesorská řízení nadále řídila platnými 
zákonnými předpisy a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmeno
vání profesorem Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. dubna 2006 
a Opatřením rektora č. 28/2007.

4. věda a výzkum

V roce 2012 přistoupila Univerzita Karlova k novému systému podpo
ry vědeckého výzkumu prostřednictvím Programů rozvoje vědních oborů 
na UK (PRVOUK). Filozofická fakulta vytvořila 8 programů, u nichž 
je hlavním koordinátorem, ve 3 programech je spoluřešitelem. Tyto 
programy byly po náročné přípravě a projednání vědeckou radou UK 
schváleny a přijaty. Každý z nich je složen z badatelských týmů, které 
odpovídají struktuře našich vnitřních výzkumných záměrů. Podařilo 
se tedy pokrýt prakticky celou škálu vědních oborů a specializací na 
naší fakultě, resp. zajistit podmínky jejich kvalitního fungování pro 
následující roky (přehled programů PRVOUK za FF UK je uveden v Pří
loze č. 11).

Velice důležitou součástí vědeckovýzkumné činnosti na FF UK, ze
jména v oblasti aplikace výsledků výzkumu a vzdělávání v praxi, jsou 
projekty mezinárodní spolupráce spolufinancované Evropskou komisí. 
V roce 2012 bylo realizováno 8 takových projektů, z toho 3 pokračova
ly z let 2010 a 2011 a byly úspěšně ukončeny v prvním čtvrtletí 2012. 
Mezinárodní spolupráce na této úrovni tak byla v roce 2012 na FF UK 
vedena hlavně těmito směry:

a) Ústav translatologie pod vedením prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. 
řídil 3 velice podstatné a mezinárodně uznávané projekty: Improving 
Police and Legal Interpreting, On-line Resources for Conference Interpreter 
Training a Quality assurance – European Masters in Conference Interpre-
ting. Tyto projekty se zaměřují na rozvoj vzdělávání v oblasti překlada
telství s velkým důrazem na zavádění inovativních metod (vzděláva
cích i technických) v praktické výuce. Cílem těchto snah je vytvořit na 
Ústavu translatologie špičkové podmínky nejen pro výzkum, ale i pro 
studenty, kteří díky výše zmíněným aktivitám najdou široké uplatnění 
v praxi.

b) Mediatéka jazykového centra řídí projekt DARe-Learning: Zvyšová-
ní informovanosti o zdravotním postižení mezi vysokoškolskými pedagogy: 
Zlepšení za pomoci e-learningu.

c) Ústav jižní a centrální Asie řídí projekt Qualirom zaměřený na 
výuku romštiny na základních školách jako volitelného předmětu, 
konkrétně na tvorbu doprovodných zvukových materiálů k výuce, vy
tváření podrobných metodických postupů a aktivit pro výuku a pro
školení lidí, kteří budou v dalším roce tyto materiály a metodiku vyu
žívat v pilotní výuce.

V roce 2012 FF UK realizovala rovněž projekty financované z Evrop
ského sociálního fondu.

V operačním programu Praha Adaptabilita bylo realizováno 5 pro
jektů, z nichž 4 byly úspěšně ukončeny.

V rámci projektu Podpora souladu rodinného a pracovního života rodi-
čů-akademiků byl v prostorách hlavní budovy FF UK vybudován dětský 
koutek, kam mohou rodičeakademici umístit své děti na hlídání. Sou
částí projektu byla i nabídka vzdělávacích jazykových a IT kurzů pro 
akademiky na rodičovské dovolené nebo pro ty, kteří se z ní čerstvě 
vrátili.

Další projekty se týkaly inovace studijních programů. Inovovány 
byly obory dějiny umění (Ústav dějin umění), překladatelství a tlu
močnictví (Ústav translatologie) a český jazyk (Ústav českého jazyka 
a teorie komunikace). Jazykové centrum FF UK se podílelo v rámci 
projektu společného s VŠUP na inovaci jazykové výuky bakalářských 
programů uměleckých a humanitních oborů.

Filozofická fakulta rovněž vystupovala jako partnerská instituce při 
realizaci projektů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.

Významným projektem, který byl v roce 2012 schválen a jehož re
alizace začala v listopadu, je projekt v rámci Operačního programu lid-
ské zdroje a zaměstnanost, který je řízen Ústavem informačních studií 
a knihovnictví a cíleně se zaměřuje na inovaci nástrojů podpory za
městnanosti v ČR s využitím spolupráce se zahraničními institucemi. 
Důležitým podpůrným mechanismem pro projekty vědy a výzkumu 
jsou projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). FF UK realizovala 
v roce 2012 15 projektů v celkové výši 2 959 000 Kč. Projekty byly 
zaměřeny na inovaci výuky stávajících a vznik nových studijních před
mětů jednotlivých oborů. V návaznosti na předcházející zmínku o ak
tivitách Ústavu translatologie je třeba uvést, že FRVŠ podpořil nákup 
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videokonferenční techniky pro inovaci tlumočnické laboratoře FF UK, 
kde je nyní možné na špičkové světové úrovni provádět výzkum a výu
ku v oblasti tlumočnictví a překladatelství.

Univerzita podpořila šest projektů specifického výzkumu probíhají
cího od ledna do prosince 2012, které byly zaměřeny výhradně na stu
denty druhých a třetích ročníků denního doktorského studia. Jednalo 
se o následující projekty: Podpora vědeckého výzkumu vykonávaného dok-
torandy studijního programu historických věd (řešitel doc. PhDr. Michal 
Stehlík, Ph.D.), Podpora vědeckého výzkumu vykonávaného doktorandy 
studijních programů filozofie, logika a filologie (řešitel doc. MUDr. Ště
pán Špinka, Ph.D.), Podpora vědeckého výzkumu lingvistických témat 
(řešitelka prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.), Dějinný vývoj regionů 
(řešitel prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.), Člověk a  společnost (řešitelka 
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.), Dějiny umění v  multidisciplinárním 
dialogu II. (řešitel prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.).

Tyto projekty významnou měrou napomohly většímu zapojení stu
dentů doktorského studia do vědecké činnosti fakulty. Výstupem pro
jektů je rozsáhlá publikační činnost doktorandů zachycená v osobní 
bibliografické databázi, potažmo v databázi RIV.

V roce 2012 pokračovalo celkem 37 projektů podpořených Granto
vou agenturou Univerzity Karlovy (GA UK). Dalších 37 projektů GA 
UK bylo v tomto roce na filozofické fakultě zahájeno. Na FF UK byla 
vyhlášena rovněž interní soutěž studentských projektů, tzv. vnitřní 
granty – v roce 2012 jich bylo podpořeno celkem 75. Projekty reali
zované v rámci GA UK a vnitřních grantů FF UK se zaměřují na sa
mostatnou vědeckovýzkumnou práci studentů převážně doktorského 
a magisterského studia. Výstupy projektů tvoří monografie, vystoupe
ní na vědeckých konferencích a články ve vědeckých časopisech.

Dalšími významnými projekty vědy a výzkumu na filozofické fakul
tě jsou projekty Grantové agentury ČR (GA ČR), kterých bylo v roce 
2012 realizováno 52 (jejich výčet je uveden v Příloze č. 12). Filozofická 
fakulta se také podílela v pozici spoluřešitele na 4 výzkumných projek
tech GA ČR realizovaných na vědeckovýzkumných pracovištích mimo 
Univerzitu Karlovu v Praze.

V roce 2012 bylo na FF UK realizováno celkem 12 centralizovaných 
rozvojových projektů v celkové výši 11 350 000 Kč (viz Příloha č. 12).

Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména projekt Podpora kva-
litních post-doktorandů FF UK, jehož prostřednictvím bylo možné vý
razně podpořit vědeckou práci postdoktorandů a jejich přípravu na 
habilitační řízení a který bude realizován i v roce 2013.

Zásluhou projektu Ústavu germanistiky došlo k významnému zlep
šení služeb poskytovaných studentům FF UK prostřednictvím investic 
do vybavení učeben multimediální technikou. Díky modernizaci se 
rovněž zvýšila kapacita učeben.

Již tradičně byla z rozvojového programu podpořena studentská 
mobilita a mobilita vědeckých pracovníků.

I v roce 2012 se akademici filozofické fakulty snažili podpořit kon
kurenceschopnost studentů FF UK na trhu práce. Dobrým příkladem 
je projekt Zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy 

FF UK, jehož výstupy – analýzy trhu práce, systém dalšího vzdělávání 
a možnost prohlubování odbornosti prostřednictvím udržení kontinui
ty profesního kontaktu s akademiky působícími na fakultě – jsou pro 
absolventy hledající uplatnění velikým přínosem.

V neposlední řadě je třeba také vyzdvihnout projekt Rozvoj spolu-
práce se středními školami, díky němuž došlo k vytvoření a podpoře 
systematické a dlouhodobé spolupráce FF UK s mimořádně nadanými 
studenty SŠ, posílení jejich odborných zájmů a rozšíření jejich znalos
tí nad obvyklý středoškolský výukový rámec.

Vědeckovýzkumná a publikační činnost byla spolufinancována 
i z dalších zdrojů: soukromých a vládních nadací, ministerstev, zahra
ničních zastupitelstev a podobně (přehled všech projektů a poskyto
vatelů peněz je uveden v Příloze č. 12, tabulka počtu projektů a výše 
získaných finančních prostředků 2005–2012 je součástí Přílohy č. 13).

5. Collegium Europaeum

V roce 2012 pracovalo Collegium Europaeum, které je společným ba
datelským pracovištěm FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, jako pě
tičlenný tým v této sestavě: PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. – koordinátor 
a vědecký pracovník, prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. – vědecká pra
covnice, Mgr. Ota Pavlíček – tajemník a vědecký pracovník, PhDr. Du
šan Radovanovič – asistent a Mgr. Zdeněk Mužík – asistent. Pracoviště 
garantovalo několik významných sympozií a kolokvií – mezinárodní 
symposium The Bohemian Reformation and Religious Practice X., orga
nizace: Collegium Europaeum (Praha, Akademické konferenční cent
rum, 20.–22. 6. 2012); interdisciplinární kolokvium Anatomie českého 
protestu. Jak Češi v moderní době (ne)protestovali 1848–2012, organiza
ce: Collegium Europaeum (Praha, Akademické konferenční centrum, 
22. 5. 2012); interdisciplinární recenzní kolokvium Dies bibliographi- 
cus II., organizace: Collegium Europaeum & FLÚ AV ČR (Praha, zase
dací místnost FLÚ AV ČR, 6. 1. 2012). Významným výstupem práce 
collegia byla výstava Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé uni-
verzity v Praze, organizace: Collegium Europaeum (Židovské muzeum 
v Praze, vernisáž: 3. 10. 2012 – obnovená vernisáž výstavy instalované 
původně na FF UK a dnes putující po dalších institucích v Praze, Brně, 
Turnově, Teplicích). Collegium bylo též účastno na mezinárodním pro
jektu MARGEC: Marginalité, économie et christianisme. La vie matérielle 
des couvents mendiants en Europe centrale (vers 1220–vers 1550), což je 
společný projekt týmu badatelů z Francie, Polska, Maďarska, České 
republiky, Rumunska a Německa zaměřující se na specifika vztahu 
mendikantských řádů k ekonomice ve středoevropském kontextu 
a v komparaci se západní Evropou. Členem vědecké rady (membre du 
comité scientifique) je PhDr. Petr Hlaváček.
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6. Pražské centrum židovských studií

Dne 29. 4. 2012 byla oficiálně zahájena činnost Pražského centra ži
dovských studií, které je interdisciplinární platformou zaměřenou na 
studium a zkoumání židovské literatury, historie, filozofie, nábožen
ství, jazyka, umění a kultury. Záštitu nad Pražským centrem židov
ských studií převzal ing. Jan Fischer.

Cílem činnosti je vytvořit prostor pro sjednocení výukových a ba
datelských aktivit na poli židovských studií, které Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě iniciuje a podporuje. Důraz 
je a bude kladen na specifika středoevropského regionu se zvláštním 
zřetelem ke kulturní paměti města Prahy.

Oficiální činnost byla zahájena workshopem (21.–22. 4. 2012) 
k otázce interkulturality a urbanity na příkladu Prahy v německy psa
né literatuře od konce 19. do počátku 21. století pod názvem Insze-
nierte Stadträume. Z dalšího programu činnosti centra lze uvést Zob-
razení šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě v 70. a 80. letech 
20. století (21.–22. 6. 2012) a první výroční konferenci Židovská studia 
v 21. století: Praha – Evropa – svět (18.–19. 10. 2012).

7. další aktivity

V roce 2012 se na půdě filozofické fakulty uskutečnila celá řada akcí. 
V souvislosti s debatami o vývoji vysokého školství v ČR se rok 2012 
nesl ve znamení dialogu o změnách v terciárním vzdělávání a ochraně 
akademických svobod. V týdnu od 27. 2. do 2. 3. 2013 probíhala v Pra
ze série debat, přednášek, koncertů, výstav a filmových promítání, spo
jených s diskusí o reformě vysokých škol v ČR. Dne 21. března se na 
FF UK uskutečnil první ročník Dne vědy. V rámci tohoto dne probíhaly 
v prostorách hlavní budovy filozofické fakulty nejrůznější přednášky, 
exkurze, výstavy a doprovodné akce, jejichž cílem bylo přiblížit vědu 
a výzkum na FF UK veřejnosti. Na přelomu srpna a září proběhla na 
filozofické fakultě velká mezinárodní konference Evropské asociace pro 
urbánní historii (EAUH): Cities and Societies in Comparative Perspective. 
Čeští egyptologové z filozofické fakulty učinili v Abúsíru poblíž Káhiry 
unikátní objev hrobového komplexu vysokých hodnostářů egyptské 
Staré říše, zahrnující dvůr egyptské princezny datovaný do doby ko
lem 2500 př. n. l. Při této příležitosti se konala komentovaná veřejná 
přednáška Objevy ve stínu pyramid: Abúsír 2012. Mezi další významné 
akce filozofické fakulty v roce 2012 patřila výstava Cesty filozofie a prá-
va (1882–2012), výstava Sto let pražské anglistiky – dějiny a současnost 
a debata s Madeleine Albrightovou při příležitosti českého vydání její 
knihy Pražská zima.





i i i .  z A H r A n i č n í  S P O l u P r á C E



← 1. výroční konference Pražského centra židovských studií: 
Židovská studia v 21. století. Praha – Evropa – svět
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iii.  zAHrAniční SPOluPráCE
garant kapitoly: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., 
proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy

V roce 2012 se mimo standardní způsoby studentské i akademické 
mobility, které jsou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dobře 
známé a běžně využívané a jejichž struktura i kvantita byla srovnatel
ná s předchozími lety, začaly prosazovat i další způsoby mezinárodní 
spolupráce. V roce 2012 byl kladen důraz na spolupráci v doktorském 
studiu, vědeckých projektech s mezinárodní účastí, spolupráci se ze
měmi mimo Evropskou unii, na vznik nových lektorátů, výukových 
center apod.

1. Erasmus

V rámci programu LLP/Erasmus, který je jednou z hlavních možností 
výměn zejména v oblasti studentské mobility, zaujímá filozofická fa
kulta i díky každoročnímu nárůstu bilaterálních smluv přední místo 
v rámci celé UK. Pozici nejaktivnější fakulty podporuje i zveřejněná 
statistika Univerzity Karlovy v Praze a všech jejích součástí (http://
www.cuni.cz/UK229.html).

V roce 2012 byl opět vydán aktualizovaný informační materiál pro 
přijíždějící studenty Erasmus Guide, ve kterém studenti našli ucelený 
přehled o filozofické fakultě, jejích základních součástech a koordiná
torech, administrativních procesech, ubytování, knihovnách, infor
mace o historii České republiky, Univerzity Karlovy v Praze, ale také 
o kulturním životě nejen v Praze.

Počet platných smluv Erasmus se oproti roku 2011 zvýšil ze 425 na 
455 (viz http://www.ff.cuni.cz/FF272.html).

1.1 Studentská mobilita

Rok 2012 navázal na rok 2011 v nárůstu počtu přijíždějících studentů. 
Celkem bylo ke čtyř až devítiměsíčnímu studiu na FF UK přijato 385 
zahraničních studentů. Z tohoto počtu jich 99 přijelo na letní semestr 
2011/2012, 205 na zimní semestr 2012/2013 a 81 na celý akademic
ký rok 2012/2013. Více než 30 studentů přijatých pouze na zimní 
semestr projevilo zájem dodatečně si studium prodloužit na celý aka
demický rok. Konečný počet studentů, kterým jejich domovská univer
zita schválila prodloužení, ještě není znám. Co se počtu přijíždějících 
studentů týče, prvenství náleží Polsku, které předstihlo Francii, a mezi 
další silně zastoupené země již tradičně patří Německo, Španělsko, 
Slovensko a nově také Itálie.

Z celkového počtu studentů přijatých na letní semestr byly tři stu
dentky přijaty na praktickou stáž v rámci programu Erasmus.

Počet vyjíždějících studentů v roce 2012 oproti roku 2011 mírně 
poklesl, a to z 254 na 223 (70 v letním semestru 2011/2012, 81 v zim
ním semestru 2012/2013, 72 studentů vyjelo na celý akademický rok 
2012/2013).

V roce 2011/2012 bylo vydáno Opatření děkana č. 8/2012 k vysílání 
studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v roce 2012/2013, 
které sděluje, že úspěšné absolvování výběrového řízení na úrovni 
ústavu/katedry a následné přijetí partnerskou univerzitou nezakládají 
automaticky nárok na stipendium LLP/Erasmus v nejvyšší možné výši 
stanovené NAEP ČR. Navazovalo tak na podobná opatření z předcho
zích let.

V akademickém roce 2012/2013 si ze studentů vyslaných v roce 
2011 svůj pobyt prodloužilo ze zimního semestru na letní semestr 17.

V roce 2012 zahraniční oddělení připravilo informační seminář pro 
studenty, kteří byli nominováni na pobyt, jenž byl pro tyto studenty 
povinný. Tato forma předání informací o povinnostech a praktických 
radách spojených s pobytem se velmi osvědčila a i pro další rok se 
s touto aktivitou počítá.

Významnější roli v rámci programu Erasmus si získávají výjezdy 
na zahraniční praktické stáže. V zimním semestru 2012 bylo na tento 
typ pobytu vysláno 6 studentů a proběhly přípravy pro přidání tohoto 
typu výjezdů do celouniverzitní webové aplikace, která usnadní a zpře
hlední přidruženou administrativu jak pro zaměstnance UK, tak pro 
studenty.

V letním semestru 2011/2012 pokračoval modulový systém kur
zů a přednášek pro zahraniční studenty v cizích jazycích. Jednalo se 
o moduly: 1. Czech Culture: Fine Arts, Theatre, Cartoon, New Media, Land-
scape; 2. Current Issues of the Political and Social Life in the Czech Re-
public & Challenges of the World; 3. Rhetoric and Mnemonics as Essential 
Skills of a Scholar; 4. „Special Event“ (přednášky ve španělském jazyce). 
Celkem se těchto modulů zúčastnilo 46 studentů.

V zimním semestru 2012/2013 bylo opět otevřeno 6 modulů, kte
rých se zúčastnilo celkem 92 studentů. Jednalo se o moduly: 1. Czech 
Culture: Fine Arts, Theatre, Cartoon, New Media, Landscape; 2. Introduc-
tion to Linguistics, Theory of Communication and Pedagogy; 3. Introduc-
tion to Translation Studies and Czech Literature; 4. Current Issues of the 
Political and Social Life in the Czech Republic & Challenges of the World; 5. 
„Special Event“; 6. Rhetoric and Mnemonics as Essentials Skills of a Scholar.

S velkým úspěchem se již třetí akademický rok setkávají u zahra
ničních výměnných studentů i semestrální kurzy „češtiny na přežití“, 
které zajišťují studenti magisterského studijního oboru čeština jako 
cizí jazyk z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace v rámci své 
povinné pedagogické praxe.
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1.2 Mobilita pedagogických pracovníků

V roce 2012 se počet vyslaných akademických pracovníků oproti před
cházejícímu roku mírně zvýšil, a to na 56 výjezdů. Nejnavštěvovanější 
zemí bylo Polsko (13), následované Itálií (10), Německem (7), Sloven
skem (6), Finskem a Bulharskem (obě země po 5 mobilitách). Vždy dva 
výukové pobyty se pak uskutečnily ve Švédsku, Velké Británii, Francii 
a Španělsku, pouze jeden pak v Belgii a Portugalsku.

1.3 Studentský klub Erasmus

Obdobně jako v minulých letech zahraniční oddělení spolupracovalo 
se studentským spolkem International Club Charles University (http://
www.iccuni.cz/). Studenti zapojení do těchto dobrovolnických akti
vit připravují pro přijíždějící studenty po celý semestr mnoho aktivit, 
z nichž je jako každoročně nutné vyzdvihnout zejména Orientation 
Week, během kterého je studentům poskytnuta podpora při zahájení 
jejich studia na fakultě i pobytu v Praze. International Club Charles 
University již několik let úspěšně poskytuje tzv. buddy programme, kdy 
přijíždějící student může zažádat o přidělení buddyho – českého stu
denta, který mu pomůže a poradí při všech jeho aktivitách na studij
ním pobytu v Praze.

2. CEEPuS

V roce 2012 probíhala jednání s Domem zahraničních služeb MŠMT 
ČR o programu CEEPUS (Central European Exchange Program for Uni-
versity Studies), který vytváří prostor pro spolupráci mezi univerzitami 
v ČR, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku, Slovinsku 
a Slovensku. Výměny se mohou zúčastnit pregraduální studenti po 
ukončeném druhém semestru, studenti postgraduální a pedagogové. 
Nově začala pro koordinátory jednotlivých sítí fungovat na webových 
stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT online aplikace, která 
umožňuje lepší administrování přidělených mobilit (probíhá v ní např. 
přidělování jednotlivých měsíců studentům apod.). Na organizačním 
zajištění programu se podílí zahraniční oddělení, koordinátoři ze zá
kladních součástí a MŠMT ČR.

V roce 2012 přijelo na letní semestr 39 studentů, z toho bylo 
14 free moverů, a v zimním semestru 2012/2013 byli ke studiu přijati 
3 studenti.

V rámci tohoto programu přijelo 9 pedagogů (Polsko 2, Rakousko 2, 
Slovensko 3 a Chorvatsko 2). Čtyři pedagogové FF UK vycestovali (Slo
vensko, Rakousko).

3. kulturní (vládní) dohody

Na FF UK bylo v roce 2012 v rámci mezivládních dohod přijato 84 
studentů (52 na letní semestr, 32 na zimní semestr). Nejvíce studentů 
přijelo z Číny (17) a Itálie (13), dále pak z Ruska (7), Lotyšska (6), 

Polska (6), Egypta (5), Slovenska (5), Bulharska (4), Francie (4), Izraele 
(4) a Německa (4).

Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK přijato 18 studentů 
(9 v letním a 9 v zimním semestru), a to z Ukrajiny, Srbska, Gru
zie, Německa, Argentiny, Ruska, Kyrgyzstánu, Chorvatska, Ekvádoru 
a USA.

Na základě mezivládních dohod bylo 65 studentům FF UK proplace
no cestovné ve výši celkem 1 111 525,75 Kč. Studenti využili smlouvy 
uzavřené s těmito státy: Argentina, Bulharsko, Čína, Egypt, Itálie, Iz
rael, KLDR, Lotyšsko, Mexiko, Mongolsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, 
Vietnam.

Na základě kvót bylo z FF UK ke studiu na zahraničních univerzi
tách nominováno celkem 35 studentů (3 v Řecku, 10 v Číně, 7 v Egyp
tě, 2 v Chorvatsku, 4 ve Švédsku, 1 ve Slovinsku, 2 v Rusku, 1 v Ma
kedonii, 5 na Maltě).

Prostřednictvím výběrových řízení bylo v roce 2012 nominováno 
celkem 115 studentů (26 Argentina, 1 Belgie, 11 Bulharsko, 1 Čína, 
1 Egypt, 1 Indie, 2 Itálie, 7 Izrael, 2 Japonsko, 1 Jižní Korea, 1 Jordán
sko, 2 KLDR, 3 Litva, 4 Lotyšsko, 1 Lucembursko, 8 Maďarsko, 1 Mexi
ko, 10 Mongolsko, 1 Německo, 12 Polsko, 2 Rakousko, 4 Rumunsko, 
1 Rusko, 1 Slovinsko, 1 Švýcarsko, 10 Vietnam). Stejně jako v minu
lém roce i v roce 2012 filozofická fakulta využila možnosti nominace 
akademických pracovníků, a to ve 4 případech (1 Čína, 2 Lotyšsko, 
1 Řecko).

4. mezinárodní visegrádský fond

Stálou možnost studia na FF UK pro zahraniční studenty představuje 
Mezinárodní visegrádský fond, který podporuje spolupráci mezi země
mi visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko). 
Podpora je poskytována také studentům ze třetích zemí. Tohoto druhu 
stipendia využilo v letním semestru 8 studentů (Polsko 3, Bělorusko 2, 
Slovensko 1, Ukrajina 1, Maďarsko 1), v zimním semestru 5 studentů 
(Polsko 2, Slovensko 1, Bělorusko 1, Ázerbájdžán 1). Fond rovněž pod
poruje společné kulturní, vzdělávací a vědecké projekty.

5. Ostatní přijatí studenti

V rámci režimu free-mover přijelo na FF UK 17 studentů (Finsko, Iz
rael, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Rusko, Slovensko). Uskutečnily 
se také 2 individuální studijní pobyty a jako samoplátci byli přijati 
studenti z USA. Další 3 studenti studovali na FF UK v rámci jiných sti
pendijních programů (např. Národný štipendijný program, Ful bright, 
Českoněmecký fond budoucnosti). Nejkratší pobyt trval 2 dny a nej
delší jeden akademický rok.
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6. Přímá spolupráce (meziuniverzitní a mezifakultní 
smlouvy)

V roce 2012 přijelo v rámci přímé spolupráce 79 studentů (44 v let
ním a 35 v zimním semestru), a to na základě smluv s univerzitami 
v 15 zemích (Austrálie, Bělorusko, Brazílie, Gruzie, Japonsko, Jižní Ko
rea, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Polsko, Rusko, Ukrajina, Taiwan, 
Finsko, USA).

Z dalších aktivit navázaných na přímou spolupráci uvádíme např. 
odbornou exkurzi 10 studentů oboru hospodářské a sociální dějiny na 
Universität Regensburg, Spolková republika Německo a příjezd jejich 
4 studentů na FF UK.

FF UK nominovala v rámci přímé spolupráce celkem 86 studentů 
(1 Austrálie, 2 Bělorusko, 2 Dánsko, 2 Francie, 1 Gruzie, 1 Chorvat
sko, 2 Chile, 17 Japonsko, 3 Kanada, 17 Korea, 2 Mexiko, 9 Německo, 
1 Nový Zéland, 1 Peru, 8 Rusko, 1 Španělsko, 1 Švýcarsko, 1 Taiwan, 
6 Ukrajina, 9 USA).

Nominací akademických pracovníků v rámci přímé spolupráce vy
užili akademičtí pracovníci tradičně v hojném počtu 95: 1 Izrael, 1 Ma
ďarsko, 63 Německo, 11 Rakousko, 9 Polsko, 2 Slovensko, 1 Slovinsko, 
1 Taiwan, 2 Ukrajina, 4 Rusko.

Pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce uskutečnilo cel
kem 69 akademických pracovníků: 1 Bulharsko, 2 Egypt, 1 Finsko, 
1 Izrael, 1 Korea, 1 Maďarsko, 36 Německo, 13 Polsko, 6 Slovensko, 
1 Španělsko, 4 Rusko, 2 Ukrajina.

Nově byly uzavřeny meziuniverzitní smlouvy s: University of 
Massachusetts Lowell, USA; Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), 
Paris, Francie – cotutelle; Institut national des langues et civilisations 
orientales a Paris, Francie – cotutelle; Université de Nantes, Francie – 
cotutelle; University of Macedonia, Řecko.

Prodlouženy byly meziuniverzitní smlouvy s: National Taiwan Uni
versity (NTU); ChiangChingkuo Foundation, Taiwan; Justus – Lie
big – Universität Giessen, Německo.

Pracovní plány a rozšíření vědecké spolupráce meziuniverzitních 
smluv bylo uskutečněno s: Universität Hamburg, Německo; Humboldt 
Universität zu Berlin, Německo.

V roce 2012 vyjádřila fakulta zájem o uzavření/rozšíření mezi
univerzitních smluv s: Université Luxembourg, Lucembursko; Univer
sity of Edinburgh, Velká Británie; University of Padova, Itálie; Uni
versity of Queensland, Austrálie; University of Melbourne, Austrálie; 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexiko; University of Texas 
at Austin, USA.

Fakultní smlouvy byly uzavřeny s: University of Languages Baku, 
Ázerbajdžán; Faculty of Philology and Arts, University of Kraguje
vac; Institut historie a politologie Příkarpatské národní univerzity 
Vasyla Stefanyka, Ukrajina; Institut filologie Příkarpatské národní 
univerzity Vasyla Stefanyka, Ukrajina; Universidade de Minas Gerais, 
Brazílie; Seminář slavistiky Univerzity AlbertaLudvíka, Freiburg im 
Breisgau, Německo; Lužický institut v Budyšíně, Německo; Fakulta 

umění Moskevské státní Lomonosovovy univerzity v Moskvě, Rusko; 
Moskevská státní lingvistická univerzita, Moskva, Rusko – prodlou
žení spolupráce.

7. Fond mobility (Fm)

Fond mobility UK si klade za cíl finančně podpořit mj. zahraniční stu
dijní a vědecké pobyty studentů a pedagogů v souladu s každoročně 
vyhlašovanými prioritami UK. Předložené návrhy posuzuje univerzit
ní rada FM a o poskytnutí prostředků ze zdrojů FM rozhoduje na 
základě doporučení rady rektor.

7.1 Počet podaných a podpořených přihlášek z FF UK v roce 2012

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva se
mestry: 86 přihlášek. Podpořeno bylo 69 přihlášek v celkové výši 
1 967 000 Kč.
b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných ak
cích studentů v zahraničí: 6 přihlášek. Podpořeny byly 3 přihlášky 
v celkové výši 54 000 Kč.
c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí: 20 přihlá
šek. Podpořeno bylo 10 přihlášek v celkové výši 54 000 Kč.
d) Podpora studia zahraničních studentů na UK v Praze: 21 přihlášek. 
Podpořeno bylo 21 přihlášek v celkové výši 136 500 Kč.

Zahraniční oddělení připravilo v roce 2012 opět řadu informativních 
schůzek o možnostech zahraničních studijních pobytů, které byly za
měřeny na programy CEEPUS, AKTION, AIA, meziuniverzitní i mezifa
kultní smlouvy. Informativní setkání proběhlo také se zástupci základ
ních součástí, které o tyto informace projevily zájem.

8. Společné studijní programy a projekty

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

8.1 Programy a projekty Erasmus Mundus

a) Magisterský program Erasmus Mundus TEMA získal podporu EA
CEA na 5 let počínaje akademickým rokem 2011/2012. V září 2012 
vstoupil do druhého roku a studium zahájily intenzivním týdnem 
v Catanii dvě skupiny studentů. 17 studentů tzv. promotion Danube 
studujících v druhém ročníku (9 v kategorii A – třetí země, 1 v katego
rii A – Turecko/západní Balkán, 7 v kategorii B – Evropská unie) a 17 
studentů tzv. promotion Etna v prvním ročníku (v každém ročníku je 
jedna studentka z ČR). Na FF UK bylo v letním semestru 2011/2012 
zapsáno 6 studentů z 6 zemí (Etiopie, Kostarika, Rusko, Řecko, Maďar
sko, Kazachstán). Magisterský program, který nabízíme, představuje 
anglickou verzi české specializace obecné a komparativní dějiny.
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Součástí programu byl i v letním semestru pobyt hostující profesor
ky Nancy DosanjhWingfield z University of Northern Illinois (USA), 
která se účastnila vedení diplomních seminářů a prezentací výzkumů 
studentů. V zimním semestru 2012/2013 byly v Praze zapsány 4 stu
dentky 1. ročníku (Čína, Černá Hora, Chile, ČR) a 3 studenti druhého 
ročníku (Rumunsko, Turecko, ČR). Hostující profesorkou v zimním 
semestru byla Cathleen Giustino z Auburn University (USA).

V letním semestru 2012/2013 v Praze studují v prvním ročníku 
3 studenti (Čína, Sýrie, Francie) a v druhém ročníku 5 studentek 
(Kostarika, Rusko, Rumunsko, Makedonie, Řecko), které budou v Pra
ze ukončovat studium obhajobou DP a SZZK. Možnosti přednášet 
v programu TEMA využívají také profesoři přijíždějící v rámci TSM 
Erasmus (Doc. Meglena Zlatkova z Plovdivu a Prof. Dr. Alberte Marti
nez Lopez z Universidad La Coruña) nebo meziuniverzitní spolupráce 
(doc. Olga Zinověva z MGU, Rusko).

b) Erasmus Mundus Joint Doctorate: Text and Event in Early MODERN 
Europe (Text a dění v raně novověké Evropě; dále jen EMJD TEEME; 
http://www.teemeurope.eu/) je jedním z 9 mezinárodních doktor
ských programů vybraných v roce 2010 evropskou agenturou EACEA 
k financování z celkového počtu 146 žádostí. EMJD TEEME je teprve 
druhým programem tohoto typu v humanitních vědách.

EMJD TEEME je založen na jedinečné spolupráci univerzitních od
borníků v oblasti humanitních věd a zástupců kulturního sektoru ve 
čtyřech zemích EU. Toto partnerství podporuje kulturní dialog vedoucí 
k reflexi hodnot kulturní odlišnosti a efektivnějšímu šíření výsledků 
špičkového výzkumu v jednotlivých zemích.

Doktorský program realizuje konsorcium složené ze 4 univerzit: 
University of Kent, Canterbury, Velká Británie; Univerzita Karlova 
v Praze; Freie Universität Berlin, SRN a Universidade do Porto, Portu
galsko. Koordinátorem je University of Kent.

Hlavním vědeckým cílem EMJD TEEME je výzkum minulosti s dů
razem na její vliv na naši současnost. Středem zájmu je Evropa a její 
vztahy k ostatnímu světu v raně moderní době (zhruba 1400–1700), 
která položila základy dnešního uspořádání světa a zformovala no
vodobé národy a impéria. Nejdůležitějším společenským cílem EMJD 
TEEME je připravit novou generaci vedoucích výzkumníků, manaže
rů kulturních institucí a odborníků v oblasti kulturní politiky, kte
ří budou schopni tvůrčím způsobem reagovat na požadavky a výzvy 
21. století. Prací v mezinárodních badatelských týmech získají studen
ti vědomosti a zkušenosti potřebné pro jejich úspěch v debatách o glo
bálních rizikách, kterým čelí současné kultury a státy.

V současnosti studuje v prvním a druhém ročníku EMJD TEEME 
celkem 17 studentů z 12 zemí Evropy, Asie, Afriky a Severní i Jižní Ame 
riky. Program byl zahájen v září 2011, první absolventi by měli získat 
diplomy v akademickém roce 2013/2014. 4 studenti EMJD TEEME si 
vybrali UK jako jednu ze dvou základních univerzit v rámci akademic
ké mobility, která tento program charakterizuje.

c) V rámci projektu Erasmus Mundus byl v kategorii Action 2 schvá
len tříletý projekt nazvaný Multilingualism and Multiculturalism (Mul-

ti) (2011–2014). Mezinárodní konsorcium dvanácti univerzit, v němž 
Univerzitu Karlovu reprezentuje FF UK (obory sinologie a translatolo
gie) a MFF UK (Ústav formální a aplikované lingvistiky), koordinuje 
univerzita v AixenProvence ve spolupráci s Hongkongskou polytech
nikou. Cílem projektu je podpora studentské a vědecké výměny mezi 
zeměmi EU a průmyslovými zeměmi Asie; konkrétně se jedná o Bru
nej, Hongkong, Macao, Singapur a Taiwan.

8.2 Program OPTIMALE

V roce 2012 pokračovalo zapojení FF UK do OPTIMALE neboli progra
mu Optimalizace odborné přípravy překladatelů v mnohojazyčné Evropě. 
Jde o jednu z tzv. akademických sítí Erasmus, financovaných Gene
rálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (říjen 
2010–září 2013). Do programu je zapojeno 65 partnerů z členských 
zemí EU a dále 5 partnerů z tzv. třetích zemí; jedná se o instituce 
z celkem 31 zemí. Na konci kalendářního roku 2012 FF UK vyjádřila 
zájem ve spolupráci pokračovat i v dalším období.

Cílem OPTIMALE je využít výsledků dosavadní práce EMT, evrop
ského programu magisterských studijních programů v oboru pře
kladatelství (European Master’s in Translation), a přispívat k další
mu rozvoji jeho aktivit, zejména rozšiřováním dotazníků a průzku
mů, zajišťováním monitoringu v co největším počtu zemí a zároveň 
posilováním spolupráce s institucemi a profesními organizacemi 
mimo okruh univerzit, které jsou v současnosti do programu EMT 
zapojeny.

8.3 Program EMCI

European Masters in Conference Interpreting (EMCI) je akreditovaný 
postgraduální rekvalifikační dvousemestrální kurz v rámci konsor
cia EMCI (11 evropských univerzit), který probíhal od října 2011 do 
června 2012 a který s podporou Evropské komise a Evropského par
lamentu připravoval konferenční tlumočníky s češtinou zejména pro 
evropské instituce. Za FF UK byl do tohoto projektu zapojen Ústav 
translatologie. Kurz je realizován jednou za dva roky.

8.4 Společný bakalářský studijní program Double degree

V listopadu 2012 byla zahájena příprava studijního programu Něm-
čina pro mezikulturní komunikaci, garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D, 
Ústav translatologie.

8.5 Program Středoevropská studia

Podpisem Declaration on Honour by legal representative of applicant orga-
nization je zajištěno pokračování spolupráce Ústavu středoevropských 
studií v rámci projektu Středoevropská iniciativa.
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9. Podpora doktorského studia

Stejně jako v roce předchozím byl i v roce 2012 ze strany vedení fakul
ty kladen důraz na kvalitativní rozvoj doktorského studia. Informace 
o doktorském programu Erasmus Mundus je uvedena výše.

FF UK pokračuje ve spolupráci s DAAD – Vladimir Admoni Programm. 
V roce 2012 přijelo 6 akademických pracovníků a 7 studentů na Ústav 
germánských studií (Univerzita Kostnice).

Doktorské studium „pod dvojím vedením“ (cotutelle) se úspěšně roz
víjelo i v roce 2012. Bylo uzavřeno 8 nových smluv a 5 dodatků, a to 
z oborů germánské jazyky a literatury, pravěká a středověká archeo
logie, 2 x románské literatury, pedagogika, 3 x české dějiny, klasická 
filologie, politologie, dějiny výtvarného umění, obecná psychologie, 
moderní hospodářské a sociální dějiny.

Uskutečnilo se 7 obhajob disertačních prací pod dvojím vedením, 
a to z oborů hudební věda, 2 x filozofie, translatologie, české dějiny, 
moderní hospodářské a sociální dějiny, obecná psychologie.

V roce 2012 bylo rozjednaných (dosud neuzavřených) 11 dalších 
nových smluv. Finanční prostředky MŠMT určené k podpoře tohoto 
typu studia pro rok 2012 činily 109 000 Kč.

10.  Organizace kurzů pro zahraniční studenty

Zahraniční oddělení ve spolupráci s katedrami FF UK a externími 
spolupracovníky také zajišťuje několik extrakurikulárních programů, 
určených primárně pro anglicky mluvící studenty na úrovni bakalář
ského studia, kteří hradí školné. Jejich statut jim umožňuje začlenit se 
plnohodnotně do studia v rámci FF UK a programy zároveň integrují 
samoplátce, ostatní studenty nominované domovskými univerzitami 
na základě různých mezifakultních a meziuniverzitních smluv a pře
devším účastníky programu Erasmus. Nabízí tak studentům unikátní 
multikulturní prostředí a možnost porovnání různých vzdělávacích 
systémů v Evropě i v Severní Americe. V roce 2012 začala spolupráce 
s International Club of Charles University, který koordinuje a zprostřed
kovává akce pro české a zahraniční studenty, a několik studentů se 
také zapojilo do systému buddies. Fakulta nabízí kromě dvou stěžej
ních programů East and Central European Studies a UPrague (přímá 
spolupráce s University of Miami, Florida, USA) také krátkodobé stu
dijní pobyty v rozsahu 4–9 týdnů, kde výuku zajišťují členové akade
mické obce FF UK a externí spolupracovníci.

Administrativně všechny programy včetně doplňkových aktivit za
jišťují pracovníci zahraničního oddělení, akademický dozor vykonává 
čtyřčlenná Rada programu ECES, do jejíž kompetence patří stanovení 
struktury a počtu nabízených kurzů, vyhodnocení evaluací, pedago
gický dozor vyučujících ap. Kromě akademických aktivit (kurzy, studij
ní pobyty, orientace, dvoutýdenní intenzivní kurzy českého jazyka) na
bízí programy i klasické studijní cesty s doprovodem vyučujících, zpro
středkování dobrovolnické práce v neziskových organizacích, návštěvy 
kulturních a společenských akcí a dvacetičtyřhodinovou telefonickou 

asistenci včetně trvalé přítomnosti koordinátorky programu v místě 
ubytování. Z hlediska personálního i technického jsou programy velmi 
dobře vybaveny. Koncem roku proběhla celková rekonstrukce jedné 
kmenové učebny tohoto programu.

Délka programů je 113 dní, z toho 21 dní orientace (výuka českého 
jazyka, jednodenní studijní cesty mimo Prahu, tematicky zaměřené 
přednášky atd.).

10.1 Program ECES (East and Central European Studies)

V semestrálním programu studovalo celkem 168 studentů v 56 pro
gramem vypsaných i katedrových kurzech. Vedle těchto kurzů absol
vovali všichni studenti povinně dvoutýdenní intenzivní kurz českého 
jazyka a kultury v celkové dotaci 52 hodin, pokročilým studentům byla 
nabídnuta možnost individuálních konzultací.

Přijatí studenti si zapsali max. 7 kurzů z 6 oblastí: v oboru litera
tury (9 kurzů), v oboru umění a kultury (13 kurzů), v oboru historie 
(9 kurzů), v oboru sociologie a psychologie (12 kurzů), v oblasti eko
nomiky a politologie (9 kurzů) a v oblasti jazyků (4 kurzy). Každý má 
hodnotu 3 US nebo 6 ECTS kreditů, dotaci 52 hodin a je akreditován 
domovskými univerzitami studentů.

10.2 Program UPrague

Tento nadstandardní výběrový program nabízí v jarním semestru 
21 míst pro studenty University of Miami, Florida a zahrnuje jeden 
mezioborový exkluzivní kurz v oboru politologie, literatury a historie 
a dále 6 volitelných předmětů ve výše uvedených oblastech, stejně jako 
program ECES. Studenti jsou přijímáni na základě přijímacího řízení 
a nominováni domovskou univerzitou. Zástupci partnerské univerzity 
na úrovni prorektora pravidelně program navštěvují a v příštím roce 
bude rozšířen.

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

Ve spolupráci s jednou z nejstarších vzdělávacích institucí v USA stu
dovalo na FF UK celkem 186 studentů, z toho 34 přímo v katedrových 
a programových kurzech fakulty. Akademický dozor programu zajiš
ťuje pověřený pracovník z řad pedagogů FF UK.

10.4 Krátkodobé programy a letní školy

Na základě uzavřených smluv zajišťuje fakulta následující letní školy:
a) Simon Fraser University, Vancouver, Canada – 15 účastníků stu

dovalo ve 4 kurzech a zúčastnilo se 5 jednodenních a jedné týdenní 
studijní cesty v rámci ČR. Tato spolupráce umožňuje reciproční stáže 
studentům FF UK, výuku zajištuje jeden vyučující zahraniční univer
zity a vyučující FF UK.
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b) The College of William and Marry, Williamsburg, USA – zapsáno 
24 studentů ve studijním programu zaměřeném na „Site of Memories 
in Europe“, letní školu vede pedagog ze zahraniční univerzity, další 
kurzy zajišťuje FF UK.

c) Suffolk College, Boston, USA – zapsáno 16 studentů na zákla
dě dvoustranné spolupráce Ústavu anglofonních literatur a kultur 
a Suffolk College.

d) Prague Summer Program – ve spolupráci s Western Michigan Uni
versity, Kalamazoo, USA proběhl ve dnech 2.–29. 7. 2012 devatenáctý 
ročník Prague Summer Program, jehož hlavní náplní jsou kurzy tvůr
čího psaní, ale i další výukové programy (fotografie, historie), celkem 
jej absolvovalo 56 účastníků všech věkových kategorií.

c) Dialog of Civilizations, Northeastern University, Boston, USA – za
psáno 24 studentů ve čtyřtýdenním programu, výuka zajištěna jedním 
pedagogem NEU a akademiky FF UK.

Kromě zlepšení mezinárodních kontaktů obecně tyto programy zna
menají důležitou formu zahraniční spolupráce, dále poskytují peda
gogům FF UK možnost vyučovat v cizím jazyce rodilé mluvčí a také 
představují mimořádný zdroj příjmů.

V roce 2012 navštívili FF UK také představitelé partnerských uni
verzit v rámci programu Partner Week, který představuje možnosti 
studia na FF UK (Kansas State University, USA; University of Guelph, 
Kanada; Washburn University, USA; Northeastern University, Boston; 
Western Michigan University; State University of New York; Doane 
College Singapur; National University of Singapure). V rámci nově na
vázané spolupráce byl připraven studijní pobyt pro studenty Fakulty 
umění z Lomonosovovy státní univerzity v Moskvě. Ve stadiu připomí
nek jsou smlouvy se 4 novými partnery.

10.5 Letní škola slovanských studií (LŠSS)

Největší mezinárodní renomé mezi letními školami, které každoročně 
pořádá FF UK, má LŠSS organizovaná Ústavem bohemistických studií. 
Ve dnech 27. července až 24. srpna 2012 se uskutečnil 56. běh, kterého 
se zúčastnilo celkem 170 studujících, z toho 137 interních a 33 exter
ních. Stipendistů MŠMT ČR bylo celkem 85, hostů RUK 16 a 2 hosté 
FF UK, celkem z 36 zemí. Účastníci byli rozděleni podle stupně zna
lostí do čtyř úrovní: začátečnické, mírně pokročilé, středně pokročilé 
a pokročilé. Realizovaly se tři kurzy pro začátečníky, dva na základě 
angličtiny a jeden pro německy mluvící studenty. Na úrovni pro mírně 
pokročilé probíhalo pět kurzů, z toho u dvou byla zprostředkujícím 
jazykem výuky angličtina, u dvou němčina a u jednoho francouzština. 
Kurzy pro středně pokročilé byly tři, dva na základě angličtiny a jeden 
na základě němčiny. V kurzech pro pokročilé byli studenti rozděleni 
již bez ohledu na mateřský jazyk podle stupně znalostí češtiny do dvou 
skupin. Na základě zkušeností z minulých let byly pro 56. běh opět 
připraveny tři přednáškové cykly: cyklus A byl zaměřen na přednáš
ky z jazykovědy a literární vědy; cyklus B byl zaměřen na přednášky 

z českých dějin a kultury – oba cykly byly přednášeny česky; třetí cyk
lus C byl veden německy nebo anglicky se zaměřením na české dějiny 
a kulturu a byl určen i pro posluchače nižších kurzů. Pozitivní ohlas 
měly především přednášky šířeji a obecněji zaměřené, na které pak 
mohla navazovat diskuse a konverzační témata v jazykových kurzech. 
Bohatý kulturní a společenský program Letní školy slovanských studií 
přispívá k vytvoření celkové přátelské atmosféry, která je pro splnění 
jejího kulturního poslání nezbytná.

10.6 Czech Studies – Česká studia

Také v roce 2012 byla úspěšně realizována výuka českého jazyka pro 
cizince s názvem Czech Studies, kterou garantuje Ústav bohemistic
kých studií. Jedná se o jednosemestrální a dvousemestrální program 
určený zájemcům o český jazyk a českou kulturu. Program je tradičně 
využíván zahraničními studenty slavistiky a příbuzných oborů. Výuka 
probíhala v úrovni začátečníků, mírně pokročilých a pokročilých. Pro
gram v roce 2012 absolvovalo celkem 67 studentů.

11. zahraniční dary

11.1 Anglo-Czech Educational Fund

V uplynulém roce rovněž úspěšně pokračovala spolupráce s Anglo
Czech Educational Fund. Cílem nadace, založené Arnoštem Krame
rem, je prostřednictvím stipendia podporovat roční studijní a vědec
ké pobyty vynikajících studentůdoktorandů a mladých vědeckých 
pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii, a tím také posílit 
vědeckou spolupráci mezi Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 
a nejlepšími britskými univerzitami. V roce 2012 stipendium získali 
4 uchazeči: Mgr. Barbora Weisová (University of London), Mgr. Na
děžda Dingová (University of Central Lancashire), Mgr. Adéla Jůnová 
Macková (London School of Economics), Mgr. Jakub Drábik (Oxford 
Brooks University).

11.2 Turecký dar

FF UK v roce 2012 pokračovala v čerpání finančních prostředků z Vel
vyslanectví Turecké republiky (dar ve výši 923 261 Kč), a to na zajištění 
jednoho akademického místa na Ústavu Blízkého východu a Afriky, 
zajištění techniky a vybavení výukové místnosti apod.

12. krátkodobé a dlouhodobé pobyty zahraničních 
 akademických pracovníků na FF uk v roce 2012

K rozšiřování a posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolu
práce jednotlivých pracovišť FF UK s významnými zahraničními od
borníky přispěl v roce 2012 značnou měrou rozvojový projekt, jehož 
hlavní náplní byly krátkodobé přednáškové cykly zahraničních peda
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gogů a částečné uhrazení nákladů na dlouhodobé pobyty zahranič
ních lektorů působících na FF UK (celkem na filozofické fakultě působí 
v současné době 30 smluvních zahraničních lektorů). Všechny aktivity 
probíhaly v součinnosti se základními součástmi, které díky projektu 
mohly navázat novou spolupráci či rozvíjet spolupráci stávající.

Mezi nejnovější lektoráty na FF UK patří:
a) Lektorát indického jazyka a literatury na Ústavu jižní a centrální Asie, 

který byl zřízen na základě Memorandum of Understanding o spolu
práci s Indií, podepsaného FF UK v roce 2011. Indický lektor nastoupil 
v zimním semestru 2012/2013.

b) Turecký lektorát při Ústavu Blízkého východu a Afriky, který byl zří
zen na základě Memorandum of Understanding s Tureckou ambasá
dou v Praze, podepsaného FF UK v roce 2011. Turecký lektor nastoupil 
v letním semestru 2011/2012.

Na krátkodobé i dlouhodobé pobyty akademických pracovníků bylo 
z Rozvojového projektu MŠMT ČR vynaloženo 1 629 000 Kč. FF UK 
vydala také tištěný sborník s CD obsahující příspěvky z přednáškových 
cyklů hostujících pedagogů.

13. mimořádné finanční příspěvky poskytnuté na základě 
podané žádosti

V roce 2012 zahraniční oddělení poskytlo akademickým pracovníkům 
FF UK mimořádné finanční prostředky na částečné pokrytí nákla
dů spojených s výjezdy a pobyty na zahraničních institucích ve výši 
71 000 Kč. Přidělené finanční prostředky byly použity zejména na 
úhradu letenek, jízdenek, konferenčních poplatků a případně ubyto
vání. O příspěvek požádali akademičtí pracovníci z 11 kateder/ústavů.

14. mezinárodní vědecká spolupráce

V roce 2012 nadále pokračovala intenzivní vědecká a pedagogická spo
lupráce vycházející z dílčích projektů realizovaných v rámci kateder 
a ústavů. Nedílnou součástí těchto projektů byla řada mezinárodních 
konferencí, workshopů a seminářů. Podrobnější informace o nich jsou 
pravidelně zveřejňovány na webových stránkách základních součástí.

14.1 Intensive Programmes v rámci Lifelong Learning Programme (LLP)

a) Early European Literature in Manuscripts, garant: doc. PhDr. Lucie 
Doležalová, Ph.D., Ústav řeckých a latinských studií FF UK, partnerské 
pracoviště: Universtät Wien.

b) Staging European Identities  – Memory, Conflict and Commerce in 
Early Modern European Culture, garant: prof. PhDr. Martin Procházka, 
CSc., Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK, partnerská praco
viště: Universidade do Porto, Universiteit Utrecht, Freie Universität 
Berlin, Universitá degli Studi di Ferrara a Universidad de Murcia.

c) Erasmus Academic Network v  rámci Lifelong Learning Programme 
(LLP): IntlUni – The Challenges of the Multilingual and Multicultural Lear-
ning Space in the International University, garant: Mgr. Tamah Sherman, 
Ph.D., Ústav obecné lingvistiky.

d) Multilateral Projects v  rámci Lifelong Learning Programme (LLP): 
Creating an Inclusive Historical Culture for Citizen of Growing Europe, 
garant: prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc., Ústav světových dějin, part
nerské pracoviště: Università di Pisa.

14.2 AKTION

a) Text, rukopis a kontext v latinské pozdní antice a ve středověku: stu-
dentská konference, garant: doc. PhDr. Lucie Doležalová, Ph.D., Ústav 
řeckých a latinských studií, partnerské pracoviště: Universtät Wien.

b) Wittgenstein a Apriorita, garant: Mgr. Zuzana Fořtová, Ústav filo
zofie a religionistiky, partnerské pracoviště: Universtät Wien.

c) Vyučování a učení cizích jazyků, garant: prof. PhDr. Karel Šebesta, 
CSc., Ústav českého jazyka a teorie komunikace, partnerské pracoviště: 
Universtät Wien.

14.3 Projekty, u nichž FF UK potvrdila zájem o spolupráci nebo její 
 pokračování

Společný projekt Entwicklung und Einführung eines gemeinsamen 
Blended-Learning-Konzeptes für den Fremdsprachenunterricht, garant: 
PhDr. Libuše Drnková, Jazykové centrum, partnerské pracoviště: Uni
versität Bonn a Leipzig Universität.

15. Spolupráce s kulturními středisky

Filozofická fakulta UK dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárod
ních institucí, jejichž posláním je šířit poznatky o kultuře a jazyce 
svých zemí. S ohledem na aktivity organizované přímo v rámci FF UK 
zasluhuje zvláštní pozornost spolupráce s Institutem Camões (Portu
galsko), Institutem Cervantes (Španělsko) a s lektorátem katalánštiny, 
jenž je zakotven v dohodě mezi Univerzitou Karlovou a vládou An
dorry.

15.1 Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-Kuovy nadace

Mezinárodní sinologické centrum při Karlově univerzitě podporuje 
Chiang ChingKuova nadace pro mezinárodní akademickou výměnu 
(CCKF) se sídlem v Taipeji na Taiwanu. CCKF je největší světovou na
dací, která cíleně podporuje studium Číny v nejširším slova smyslu 
a v různých aspektech. Hlavním posláním centra je podpora sinologie 
jako akademické disciplíny zaměřené na různé aspekty čínského jazy
ka, dějin a kultury s cílem přispívat k rozvoji tohoto oboru na Univer
zitě Karlově i v širším regionu a v celoevropském měřítku. V rámci své 
činnosti centrum podporuje různé typy programů a soustavně buduje 
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sinologickou knihovnu na FF UK, která je v současné době nejlépe vy
bavenou knihovnou svého druhu v České republice. Pražské centrum je 
také koordinátorem širšího projektu CCKF v rámci Východoevropské
ho regionálního výboru (East European Regional Committee), meziná
rodního orgánu, v němž jsou též zástupci sinologických pracovišť na 
Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku, v Maďarsku, v Rakousku a v Sankt 
Petěrburgu. Působnost regionálního výboru zahrnuje i státy Pobaltí, 
Bulharsko a Rumunsko. V minulém roce centrum rozšířilo své aktivity 
také směrem k dalším zemím bývalé Jugoslávie (Chorvatsko, Srbsko).

V neposlední řadě centrum každoročně hostí zasedání evropského 
grantového výboru CCKF Taipei, na kterém se rozhoduje o grantech 
pro nejlepší žádosti o doktorská a postdoktorská stipendia. Členy vý
boru je devět předních světových sinologů, jmenovitě prof. Harriet 
Zurndorfer (Leiden), prof. Roel Sterckx (Cambridge), prof. Hans van 
Ess (Mnichov), prof. Vivienne Shue (Oxford), prof. Gunter Schubert 
(Tübingen), prof. Nicolas Stadaert (Leuven), prof. Roger Greatrex 
(Lund), prof. Isabelle Thireau (Paříž) a prof. Christian Lamouroux (Pa
říž). Zasedání se tradičně koná v prvním dubnovém týdnu.

V roce 2012 započal již pátý běh činnosti centra, který bude trvat 
tři roky. Po dobu jeho trvání budou realizovány v minulosti stanovené 
tematické priority související s tradicemi české sinologie, které sahají 
zpět k Rudolfu Dvořákovi (1860–1920) a zejména Jaroslavu Průškovi 
(1906–1980). Program a aktivity centra se dělí na sedm základních ka
tegorií, v nichž je každoročně rozdělena částka přibližně 60 000 euro 
(včetně nákladů na administrativu).

V roce 2012 se v centru realizovaly následující projekty:
a) Otevřený sinologický seminář.
b) Výzkumné a cestovní granty pro studenty v doktorandském 

a magisterském programu.
c) Mezinárodní studentská mobilita.
d) Hostující profesoři – v roce 2012 uspořádalo centrum čtyři tý

denní intenzivní přednáškové kurzy zahraničních profesorů (vždy 
v rozsahu jeden semestrální kurz). Uskutečnil se i 5. cyklus předná
šek o Taiwanu organizovaný ve spolupráci s kanceláří zastupitelského 
úřadu v Praze (TECO). Tyto kurzy absolvovali studenti Ústavu Dálného 
východu a též zahraniční studenti z výše uvedených zemí. Na některé 
přednášky přijeli také studenti sinologie MU v Brně nebo studenti ji
ných vysokých škol v České republice.  

e) Mezinárodní workshopy a konference – ve dnech 9.–10. 2012 
sinologické centrum uspořádalo Šestou výroční konferenci českých 
a slovenských sinologů.

f) Publikační granty – v roce 2012 podpořilo centrum přípravu k vy
dání, případně přímo publikaci dvou titulů.

15.2 Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií

V roce 2012 Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií navá
zalo na činnost v roce 2011. V rámci jeho chodu působili převážně 
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. a PhDr. Josef Ženka, Ph.D. Prvně jme

novaný se jako zástupce centra zúčastnil Bakuského mezinárodního 
humanitního fóra, kde navázal styky s představiteli ázerbájdžánských 
univerzit. PhDr. Josef Ženka, Ph.D. se pak jako reprezentant centra 
zúčastnil na pozvání ázerbájdžánské strany dvouměsíčního vědeckého 
pobytu na nejprestižnější ázerbájdžánské strategické instituci – Cen
tru strategických studií pod prezidentským palácem. Zde pracoval na 
projektu ekonomického a sociálního dopadu ázerbájdžánské transfor
mace, přednesl dva příspěvky k této problematice pro ázerbájdžánskou 
odbornou veřejnost a vystoupil jako invited speaker na Ázerbájdžánské 
státní ekonomické univerzitě, kde přednášel elitním studentům při
pravovaným na studia v západní Evropě a Americe.

V oblasti publikační činnosti došlo k obnovení vydávání Bulletinu, 
jehož nové číslo vyšlo v říjnu 2012 a soustředilo se na rozvoj vzta
hů mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem. V oblasti studentské 
spolupráce se dvě studentky oboru dějiny a kultura islámských zemí 
Zuzana Kováčiková a Barbora Štiberová aktivně zúčastnily mezinárod
ní studentské konference Azerbaijan and Europe-problems and prospects 
pořádané k 20. výročí spolupráce Ázerbájdžánu s OBSE na Bakuské 
slovanské univerzitě.
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← Výstava „Cesty filozofie a práva 1882–2012“ v pražském Karolinu
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garant kapitoly: Ing. Jiří Gregor, 
proděkan pro rozvoj

1. Hospodaření

V roce 2012 činily celkové výnosy 657 752 965 Kč. Na provozní do
tace z celku připadlo 520 850 930 Kč, tržby z prodeje služeb činily 
62 504 879 Kč, ostatní výnosy 65 625 305 Kč, aktivace 69 193 Kč a vni
troorganizační dotace a výnosy 8 702 658 Kč.

Nákladová strana v celkové výši 651 744 223 Kč byla z téměř 58 % 
tvořena osobními náklady ve výši 375 225 782 Kč, spotřeba materiálu 
a energií se na celkových nákladech podílela částkou 26 704 176 Kč, 
náklady na služby činily 69 014 568 Kč, ostatní náklady a odpisy tvo
řily v celkovém úhrnu 162 407 028 Kč, daně a poplatky 8875 Kč a vni
troorganizační náklady 18 383 794 Kč.

Celková bilance provozního rozpočtu fakulty v roce 2012 je kladná 
ve výši 6 008 742 Kč. Na kladném hospodářském výsledku se podíle
ly jednak zvýšené výnosy, jednak realizace úsporných opatření, která 
byla přijata pro eliminaci faktorů, jež vedly k zápornému hospodář
skému výsledku v předchozím roce.

2. tým děkanátu

Během roku proběhla racionalizační opatření v rámci pozic děkanátu, 
která vedla ke snížení potřeby pracovní kapacity o 4,375 úvazku, tj. 
o 5 %. Snížení počtu zaměstnanců se týkalo např. kanceláře tajemníka 
(úkoly dvou telefonistek převzala podatelna, počet pracovnic referátu 
přijímacího řízení se snížil o jednu, celkem snížení o 2,25 úvazku) či 
vydavatelství (snížení o 0,5 úvazku).

V týmu vedoucích oddělení děkanátu došlo k jedné změně. 
K 10. 9. 2012 nastoupil jako vedoucí oddělení vědy a grantového re
ferátu Mgr. Jan Bárta a vystřídal tak PhDr. Jiřího Plachého (vedoucím 
do 30. 6. 2012), který přešel na pozici vědeckého pracovníka.

V únoru 2012 připravil historik umění PhDr. Richard Biegel, 
Ph.D. pro zaměstnance děkanátu vycházku po centru Prahy s odbor
ným výkladem zaměřeným na historii a architekturu objektů uží
vaných fakultou. Zároveň v témž měsíci proběhla prohlídka výstavy 
Sv. Anežka Česká – princezna a  řeholnice, kterou pro zaměstnance fa
kulty odborně okomentoval prof. Jan Royt, ředitel ÚDU. Obdobnou 
kulturní akci se pro pracovníky děkanátu podařilo zorganizovat v září 
2012, kdy proběhla prohlídka výstavy Europa Jagellonica 1386–1572 
v galerii GASK v Kutné Hoře za účasti hlavního autora a kurátora vý

stavy prof. Jiřího Fajta, který byl nejzasvěcenějším průvodcem. Cílem 
těchto akcí bylo mj. vzájemně se lépe poznat a setkat se v neformální 
situaci mimo pracoviště.

3. Provoz a vnitřní správa fakulty

V březnu 2012 byla zřízena pozice fakultního právníka, jehož úkolem 
je především zajištění podpory oddělením děkanátu pro kvalitní výkon 
studijních a pracovněprávních agend.

S ohledem na povinnost danou zákonem o archivnictví a spisové 
službě byla v prvním pololetí připravena a realizována implementace 
fakultního systému elektronické spisové služby (dále „eSSL“). Vedle 
splnění zákonné povinnosti přispělo zavedení eSSL ke zlepšení správy 
dokumentů např. v oblasti žádostí studentů a faktur – oba typy doku
mentů jsou ihned při příjmu podatelnou skenovány.

V létě proběhl výběr nového provozovatele kopírovacích služeb pro 
studenty. Do výběrového řízení podali nabídku čtyři zájemci, nejvý
hodnější byla nabídka společnosti Konica Minolta Business Solutions 
Czech. Na podzim byla nová implementace postupně dolaďována. 
Nový obchodní model přinesl uživatelům rozšíření spektra služeb 
a snížení cen.

V druhé polovině roku proběhla rozsáhlá revize smluvních vztahů 
s oborovými, profesními a dalšími organizacemi, které mají své sídlo 
na adrese fakulty, jednalo se přibližně o čtyřicet subjektů. S většinou 
organizací byla uzavřena nová smlouva o spolupráci. V některých pří
padech, kde již neexistuje společný průsečík aktivit či organizace nevy
víjí žádnou činnost, bylo dohodnuto ukončení spolupráce a přesunutí 
sídla organizace mimo fakultu.

V závěru roku byl rozšířen ekonomický informační systém fakulty 
o tzv. koncentrátor plateb, který např. umožní přijímat platby po in
ternetu nebo vytvoří podmínky pro otevření fakultního internetového 
obchodu.

4. Prostorová situace fakulty, investiční a rekonstrukční 
akce

4.1 Akce investičního i neinvestičního charakteru financované především 
z FRM a prostředků na institucionální rozvojový plán

a) Rekonstrukce objektů Opletalova č. 47 a 49
V lednu 2012 byl prostřednictvím RUK předán na MŠMT k posou

zení Investiční záměr (IZ) na rekonstrukci objektů Opletalova č. 47 
a 49, které fakulta získala do správy v roce 2011. IZ počítá s koncepcí 
úprav objektů ve dvou etapách s celkovým objemem nákladů 480 mi
liónů Kč, z toho I. etapa 300 miliónů Kč, s uvedením do provozu na 
začátku roku 2016.

Nový investiční program 133 210 Rozvoj a obnova materiálně tech
nické základny veřejných vysokých škol, do kterého obnova objektů 
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v Opletalově ulici patří, vyžaduje pro investice větší než 100 miliónů 
Kč posouzení IZ komisí expertů MŠMT, která však byla ustavena až 
v srpnu 2012. Komise si na říjen 2012 vyžádala osobní prezentaci IZ 
a až v prosinci 2012 vydala v zásadě kladné stanovisko s drobnými 
výhradami a připomínkami k doplnění. Na úpravě IZ se ihned zapo
čalo pracovat a je reálný předpoklad, že v březnu 2013 bude upravený 
IZ předložen na MŠMT k závěrečné revizi a dalšímu postoupení Mi
nisterstvu financí. Po následné registraci IZ na MŠMT, tedy souhlasu 
státu s čerpáním dotace, budou zahájeny práce na přípravě stavby 
výběrem projektanta rekonstrukce dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

Rok 2012 byl také využit pro přípravu možných variant dalšího ná
zorového vývoje na tento projekt. Byla zpracována studie Redukované 
varianty rekonstrukce, kde byl předpokládán – z důvodů konzerva
tivního vývoje státního rozpočtu v roce 2012 – objem státem poskyt
nutých prostředků pro celou stavbu ve výši nákladů I. etapy. Zároveň 
byly zpracovány další dvě studie, které řeší změnu koncepce umístění 
kateder a ústavů po rekonstrukci v souvislosti se soustředěním jejich 
knihovních fondů.

Objekt Opletalova č. 49 byl v průběhu roku prohlášen kulturní pa
mátkou a i v této souvislosti proběhla v závěru roku intenzivní jednání 
s Národním památkovým ústavem o architektonickém řešení rekon
strukce a Stavebním úřadem městské části Prahy 1 ohledně řešení tzv. 
dopravy v klidu, tj. řešení nezbytně nutných parkovacích míst. Soubor 
poznatků, získaných těmito zkoumáními, bude užitečným podkladem 
pro definitivní zadání rekonstrukce objektů v rámci výběrového řízení 
na projektanta.

b) Rekonstrukce studijního oddělení – II. etapa
V roce 2012 byla dokončena komplexní rekonstrukce studijního od

dělení (SO), započatá již v roce 2011 instalací rezervačního systému 
a úpravou interiéru chodby v 1. patře hlavní budovy fakulty. Rekon
strukcí došlo k zevrubné revitalizaci stavebních konstrukcí, elektro
rozvodů slabo i silnoproudých a dalších profesí včetně nového interi
éru prostor. Navazující stavbou pak bylo zřízení klimatizace 1. patra 
hlavní budovy FF UK.

Tyto rekonstrukce byly z hlediska rozsahu nejrozsáhlejšími staveb
ními akcemi roku 2012, probíhaly od července do září 2012 společně 
s rekonstrukcemi místností č. 402, 419 a 318b a jejich provádění se po
dařilo vcelku úspěšně harmonizovat s akcemi probíhajícími na FF UK 
v prázdninovém období.

Díky dodatečně navýšeným prostředkům na realizaci Institucionál
ního rozvojového plánu během roku bylo možno na podzim provést 
i rekonstrukci místnosti referentek doktorského studia.

c) Klimatizace 1. patra hlavní budovy, křídlo Kaprova ulice
Na základě opakovaných podnětů ze strany uživatelů prostor hlavní 

budovy fakulty v křídle do Kaprovy ulice, které je dáno celodenním 
osluněním tohoto křídla a sníženým komfortem pracovního prostředí 

v průběhu letních měsíců, bylo již v roce 2011 rozhodnuto o řešení to
hoto problému cestou zřízení klimatizace v daném křídle. Na podzim 
2011 byla zpracována studie a poté na jaře 2012 prováděcí projekt 
řešící tento problém. Byl využit fakt rekonstrukce studijního oddělení 
a v návaznosti na ni realizována I. etapa klimatizace pro 1. patro, vy
užívající stavebních úprav značného počtu místností v tomto podlaží, 
kdy stavební úpravy pro klimatizaci byly již téměř zanedbatelné. Míst
nosti ekonomického a zahraničního oddělení, které nebyly předmětem 
celkové rekonstrukce, však doplněním klimatizace provozně ovlivněny 
byly, ale činnost obou oddělení – díky pochopení personálu – v prázd
ninovém období zásadně neutrpěla.

d) Rekonstrukce místnosti č. 402, knihovna ÚHV, místnosti č. 419 a 420, 
ÚOL, č. 318b, ÚGS

V průběhu jara 2012 byly všechny dotčené stavby projekčně připra
veny a jejich zhotovitelé vybráni v zadávacím řízení. Vlastní rekon
strukce místností proběhla ve standardu obvyklém na FF UK, to zna
mená zevrubná revitalizace stavebních konstrukcí, elektrorozvodů sla
bo i silnoproudých a dalších profesí včetně nového interiéru prostor. 
Stavby probíhaly od července do září 2012 společně s rekonstrukcemi 
místností studijního oddělení a jejich provádění se podařilo vcelku 
úspěšně harmonizovat s akcemi probíhajícími na FF UK v prázdnino
vém období. Rekonstrukci oddělení vědy se podařilo provést v prosinci 
2012 s minimálním narušením provozu tohoto oddělení.

e) Odstranění zatékání do prostor knihovny, sanace stěn
Od roku 2011 se opakovaně vyskytovaly v několika místnostech 

Knihovny Jana Palacha průsaky z venkovního prostředí i kondenza
ce vnitřní vlhkosti dané nerovnoměrností rozložení teplotního pole 
v těchto prostorách. Na jaře 2012 byl vypracován prováděcí projekt 
řešící odstranění zmíněných závad, následně byla opakovaně diskuto
vána navržená sanační metoda (elektroosmóza) a rozhodnuto v první 
etapě použít pouze jednodušší způsob zamezení vlivu vlhkosti spe
ciálními omítkami. Zásah byl proveden v srpnu a září 2012, zatím 
s pozitivním výsledkem.

f) Oprava narušené statiky komínových těles
Při pravidelných kontrolách celkového stavu hlavní budovy FF UK 

byly konstatovány trhliny v komínových tělesech na střeše objektu 
směrem do Valentinské ulice. Statik jejich charakter označil jako ha
varijní, ohrožující východní chodník u budovy. Zásadní oprava zdiva 
komínů a fixace jejich tubusů byla realizována v září 2012.

g) Přívod vody do hlavní budovy – havárie
V září 2012 vznikla trhlina v potrubí přívodu vody do objektu hlav

ní budovy FF UK. Závada byla operativně provizorně opravena, poté 
následovala rozsáhlejší oprava a rozhodnutí využít této situace k pří
pravě větší rekonstrukce vstupní potrubní soustavy, protože životnost 
jednotlivých prvků, které ji tvoří, je vyčerpána. V součinnosti s Praž
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skými vodovody a kanalizacemi, dodavatelem vody, byl vypracován 
prováděcí projekt rekonstrukce s cílem jeho provedení na jaře 2013.

h) Nová UPS FF UK a její připojení na hlavní rozvodnu
Pro zvýšení provozní jistoty interní datové sítě byla instalována 

v serverovně LVT nová, výkonnější UPS. Připojení tohoto zařízení si 
vyžádalo i nové napájení z hlavní rozvodny budovy, jehož realizace 
byla předmětem této akce včetně odhlučnění serverovny.

i) Studie a prováděcí projekt Revitalizace parteru hlavní budovy
Hlavní budova FF UK má – kromě potřeby celkové inovace – i někte

rá místa, vyžadující téměř okamžité zlepšení jejich stavu. Proto byla 
v průběhu roku 2012 nejdříve zpracována Technickoekonomická stu
die revitalizace parteru budovy, která tato místa popsala v celkovém 
kontextu budovy, a po vyhodnocení priorit byl zpracován prováděcí 
projekt I. etapy revitalizace parteru, zahrnující rekonstrukci bývalého 
bytu domovnice, části přízemí směrem do Široké ulice, rekonstrukci 
výtahu v přední části budovy směrem ke Kaprově ulici a rekonstrukci 
dílen a skladů v suterénu. Realizace I. etapy revitalizace je plánována 
na prázdniny 2013.

j) Prováděcí projekt Rekonstrukce pokladny EO
Při provádění stavby Klimatizace 1. patra hlavní budovy, křídlo Kap

rova ulice byla mimo místností studijního oddělení nejvíce zasažena 
stavebními úpravami místnost pokladny. Její stávající stav nevyhovuje 
současným provozním potřebám, a proto bylo přijato rozhodnutí po
kladnu v roce 2013 zásadním způsobem zrekonstruovat. Jako příprava 
stavby byl proto na podzim 2012 zpracován prováděcí projekt rekon
strukce s výhledem realizace o prázdninách 2013.

k) Prováděcí projekt Rekonstrukce místnosti č. 417, ÚBS
Pro komplexní rekonstrukci ve standardu obvyklém při provádění 

těchto akcí na hlavní budově byla vytipována pro rok 2013 místnost 
Ústavu bohemistických studií č. 417. V rámci přípravy této stavby byl 
v roce 2012 zpracován prováděcí projekt.

4.2 Další rekonstrukce a opravy

a) V průběhu léta 2012 proběhla rekonstrukce místností č. 113 
a 114 Ústavu románských studií a místností č. 19 a 20 Ústavu české
ho jazyka a teorie komunikace, kde místnost č. 20 byla v rámci rekon
strukce i nově zařízena. Místnost č. 313 Ústavu východoevropských 
studií byla kompletně vybavena audiovizuální technikou.

b) V rámci projektu zařazeného do FRVŠ bylo do tlumočnické labo
ratoře v místnosti č. 104 paláce Špork doplněno zařízení videokonfe
rence a komplexně tak dokončena obnova laboratoře po její devastaci 
při zatečení na přelomu roku 2009–2010. Při uvádění do provozu za
řízení videokonference byla nezbytná koordinace činností dodavatele 
vybavení rekonstruované laboratoře a dodavatele videokonference, 

aby bylo dosaženo potřebné funkčnosti a výstupních parametrů kom
pletované techniky.

V paláci Špork byl též instalován elektronický systém AVARIS zajiš
ťující evidenci provádění bezpečnostních obchůzek.





v.  i n F O r m A č n í  t E C H n O l O G i E 
A   z d r O J E



← Příprava online přenosu ze Dne vědy (2012)
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v.  inFOrmAční tECHnOlOGiE 
 A zdrOJE

garant kapitoly: Ing. Martin Souček, Ph.D., 
proděkan pro informační zdroje

Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které zajišťuje roz
voj a provoz informačních technologií na FF UK a poskytuje podporu 
uživatelům z řad zaměstnanců. Z hlediska hardwarové vybavenosti fa
kulty v současné době obhospodařuje 21 serverů, z čehož 9 je na plat
formě Linux, 16 na platformě Microsoft, aktivní síťové prvky – routery 
a switche – v celkovém počtu 46 ks, přípojné body pro bezdrátovou 
počítačovou síť – 27 ks, dále také 14 velkých síťových tiskáren pro tisk 
a kopírování sloužících potřebám studentů a zaměstnanců a taktéž 98 
malých tiskáren na základních součástech. Laboratoř výpočetní tech
niky spravuje a udržuje přibližně 700 fakultních PC a poskytuje pod
poru pro několik set fakultních notebooků přidělených k osobnímu 
užívání konkrétním zaměstnancům.

Vedle hardware má laboratoř na starosti také software. Na základní 
úrovni se jedná o serverový software zabezpečující služby sdílení sou
borů, tiskové služby v rámci základních součástí, systém SafeQ pro tisk 
a kopírování studenty. Dále LVT udržuje řadu webových služeb a spra
vuje webové stránky fakulty, poskytuje podporu pro provoz webových 
stránek základních součástí, výzkumných a studentských projektů. 
Zajišťuje rovněž emailové služby – za rok 2012 prošlo filozofickou fa
kultou 3,2 mil. emailů po odečtení odfiltrovaného spamu (o 1,1 mil. 
více než v roce 2011) – a služby elektronických konferencí a skupin.

Laboratoř výpočetní techniky současně zajišťuje údržbu ekonomic
kého systému IFIS, systému pro správu elektronických vstupních karet 
Aktion a spravuje zálohovací systém HP DataProtect, dohledový sys
tém Nagios, antivirové systémy (AVG, Symantec, VirusFree) a evidenč
ní systém Caesar. S fakultní knihovnou spolupracuje na podpoře kni
hovních informačních systémů a zajišťuje infrastrukturu pro software 
pro evaluaci výuky spravovaný studijním oddělením.

S Ústavem výpočetní techniky při rektorátu UK spolupracuje LVT 
při správě celouniverzitních informačních systémů – jedná se zejména 
o personální systém Elanor (a navazující systémy pro evidenci docház
ky a stravenek), osobní informační systém WhoIS, Studijní informač
ní systém, Centrální autentizační službu, systém pro správu budov IS 
EFA, ale také o mnoho dalších aplikačních systémů pro řadu celouni
verzitních agend. Laboratoř výpočetní techniky rovněž spravuje větev 
domény Jinonice zahrnující filozofickou fakultu, tedy účty přibližně 800 
zaměstnanců fakulty a řady externistů. Dále se stará o audiovizuální 
techniku na fakultě, zajišťuje instalaci, správu a údržbu projekčních 

systémů (projektor, počítač, plátno, DVD atd.), jimiž jsou vybaveny ně
které učebny, realizuje internetový streaming, videozáznam a fotodoku
mentaci významných akcí a také následné počítačové zpracování, střih 
a publikaci na webu fakulty. Základním součástem rovněž poskytuje 
služby převodu audiovideomateriálu mezi různými médii a formáty.

1. rozvoj informační infrastruktury

V průběhu roku 2012 byly implementovány 4 nové servery, počítačová 
síť fakulty rozšířena o 2 nové aktivní prvky (switche) a rozšířením 
přípojných bodů pro bezdrátovou počítačovou síť o 2 nové zařízení 
zlepšeno pokrytí wifi signálem v některých lokalitách v rámci hlavní 
budovy. Počet malých tiskáren na základních součástech obhospoda
řovaných LVT stoupl oproti roku 2011 o 16 kusů.

2. rozvoj informačních systémů

V roce 2012 byla na filozofické fakultě implementována nová fakultní 
databáze na platformě Oracle pro podporu fakultních webových apli
kací. Ve stejném roce byl také zahájen vývoj inovované webové aplikace 
pro vyhledávání a zobrazování údajů o zaměstnancích WhoIs, aplikace 
pro interní správu fakultních objednávek hardware a software a soft
ware pro evidenci a správu studentských stipendií. V rámci podpory pe
dagogických činností základních součástí byla v roce 2012 dokončena 
implementace webové aplikace Rozvrhy, která umožňuje jednoduché 
a přehledné generování různých typů rozvrhů podle požadavků uži
vatelů na základě dat vložených do studijního informačního systému.

Laboratoř výpočetní techniky také zajišťovala instalaci infrastruk
tury pro připravovaný elektronický obchod fakultního vydavatelství 
a pro nově implementovaný software pro evaluaci výuky spravovaný 
studijním oddělením.

3. zlepšení vybavenosti výpočetní technikou

V roce 2012 na filozofické fakultě pokračoval proces výměny zastara
lých počítačů, které už nesplňovaly nároky kladené na ně novými apli
kačními systémy, za nové standardně vybavené moderním operačním 
systémem Windows 7, kancelářským balíkem MS Office 2010 a dalším 
základním aplikačním vybavením.

4. Systém záložního napájení it

V roce 2012 byla dokončena implementace nového systému záložního 
napájení informačních systémů fakulty, který má nahradit součas
né dosluhující zařízení. V rámci druhé fáze projektu byly instalová
ny nové napájecí rozvody z centrální rozvodné skříně do serverovny 
FF UK a napojení na nový záložní systém UPS.





v i .  k n i H O v n A  F F  u k



← Depozitář Knihovny Jana Palacha 
(Archiv FF UK/Ondřej Besperát)



 40 | 41knihovna FF uk

vi.  kniHOvnA FF uk
garant kapitoly: PhDr. Klára Rösslerová, 
ředitelka Knihovny FF UK

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je pracovi
štěm, které poskytuje veřejné knihovnické a informační služby čle
nům akademické obce FF UK, odborné veřejnosti a dalším zájemcům. 
Knihovna FF UK je tvořena několika organizačními složkami.

Základními složkami jsou Středisko vědeckých informací (SVI) 
a oborové knihovny, které jsou organizačně podřízeny řediteli Knihov
ny FF UK (Historický kabinet, knihovna anglistiky a amerikanistiky, 
Knihovna Jana Palacha, knihovna Šporkova paláce).

Přidruženými složkami jsou oborové knihovny, které jsou organi
začně podřízeny jednotlivým základním součástem FF UK. Do tohoto 
typu oborových knihoven patří i v roce 2012 nově vzniklá knihovna 
katedry středoevropských studií.

SVI zajišťuje majetkoprávní evidenci knihovních fondů FF UK, ka
talogizaci všech druhů dokumentů, správu seriálů a elektronických 
informačních zdrojů, sběr dat o publikační činnosti FF UK a správu 
knihovního systému Aleph. Metodicky řídí a koordinuje oborové 
knihovny FF UK, které zajišťují akvizici a správu oborových knihov
ních fondů, výpůjční služby, vzdělávací akce a semináře pro uživatele.

1. knihovní fondy a informační zdroje

Knihovní fondy fakulty dosáhly celkově 1 098 831 knihovních jedno
tek. Převážnou část evidovaných fondů tvoří knihy, vázané časopisy 
a vysokoškolské kvalifikační práce. Knihovna odebírá 446 titulů se
riálových publikací. Fondy knihoven FF UK jsou obohacovány také 
o elektronické knihy, kterých je ve fondu 97 (z toho 54 titulů bylo 
nakoupeno během roku 2012).

2. knižní fondy

V roce 2012 doplnily oborové knihovny FF UK do svých fondů celkem 
24 774 evidovaných knihovních jednotek. Knihovna Jana Palacha do 
svých fondů doplnila nákupem z rozpočtu fakulty, z finančních pro
středků některých grantů a výzkumných záměrů a převody z oboro
vých knihoven celkem 10 717 knihovních jednotek. Zbývající oborové 
knihovny fakulty získaly nákupem, výměnou i prostřednictvím darů 
literaturu v celkovém počtu 14 057 knihovních jednotek.

Bibliografické záznamy a informace o lokaci nově získaných doku
mentů jsou dostupné v online katalogu UK na http://ckis.cuni.cz.

Počet knihovních jednotek vyřazených z fondu knihoven se v roce 
2012 zvýšil a dosáhl počtu 25 291. Částečně se na něm podílejí i pře
vody, nicméně podstatnou část odpisů tvoří zastaralá literatura, kte
rou knihovny již ve svém fondu nepotřebují. Zastaralou literaturu ze 
svých fondů vyřazovalo 22 knihoven. Výrazné odpisy vyřazené litera
tury souvisí také s obsahovými prověrkami knihovních fondů, které 
provádí Knihovna Jana Palacha zejména v rámci fondu slovanské filo
logie a knihovna Šporkova paláce v rámci fondu rusistiky.

2.1 Periodické a seriálové dokumenty

V rámci centrálního nákupu časopisů, který zajišťuje SVI, bylo do 
knihoven objednáno celkem 353 titulů (celkem v 409 exemplářích), 
z toho většina byla nakoupena, darem přibylo pouze 16 titulů. Z celko
vého počtu kupovaných titulů bylo 180 zahraničních z 20 evropských 
států, z USA, Kanady a Vietnamu. 310 titulů knihovny odebírají pouze 
v tištěné podobě, 13 titulů pouze v elektronické podobě a 30 titulů 
v tištěné i elektronické podobě.

Kromě nákupu získala fakulta 162 domácích, ale hlavně zahranič
ních tištěných titulů časopisů a dalších typů seriálových publikací 
(dále jen seriály) prostřednictvím rozsáhlé výměny, kterou zajišťovalo 
Vydavatelství FF UK. Evidenci docházejících seriálových publikací pro
vádělo SVI.

Finanční hodnota získaných titulů je 248 470 Kč. Ceny časopisů 
jsou uvedeny ve více než polovině získaných sešitů, a to v českých ko
runách, eurech, dolarech, librách, ale také ve švédských korunách, aus
tralských dolarech, polských zlotých a chorvatských kunách. Pokud 
nebyla cena v časopisu uvedena, ani zjistitelná v dostupných prame
nech, je uvedena cena odhadem, a to v relaci k cenám nakupovaných 
časopisů (je zohledněn vydavatel, země původu, rozsah čísla, vybave
ní – např. kreslená a fotografická dokumentace v nálezových zprávách 
vydávaných muzei – a další hlediska).

Ve většině případů (u 103 časopisů) je výměnným partnerem FF UK 
zahraniční nebo česká univerzita, 25 titulů vyměňuje fakulta s vý
zkumnými ústavy akademií věd a s dalšími výzkumnými instituce
mi, 14 titulů s muzei různého zaměření, zejména s archeologickými 
a etnografickými, 4 tituly s ústředními knihovnami, 11 s vědeckými 
společnostmi a 5 s ústředními a regionálními orgány. Téměř ve všech 
případech je výměnný partner zároveň vydavatelem časopisu.

Výjimku tvořily vědecké společnosti (zejména německé Deutsche 
Forschungsgemeinschaft nebo SüdostInstitut), které předplácely pro 
fakultu časopisy vydávané renomovanými nakladatelstvími, jako je 
Walter de Gruyter, Blackwell, Böhlau, Oldenburg, Brill nebo Harra
sowitz. Zatímco na rozsahu zahraniční i domácí výměny časopisů se 
současná krize neprojevuje, časopisů předplácených vědeckými společ
nostmi fakulta dostávala v roce 2012 o 8 méně. Rok 2013 ukáže, zda 
se jedná o trvalou změnu.

FF UK si vyměňovalo časopisy s institucemi ze 30 států světa. Kro
mě Česka a Slovenska jsou nejvíce zastoupeny Chorvatsko (14), Pol
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sko (13), Itálie (11), Německo, Španělsko, Japonsko a USA (po 10). 
5 až 9 časopisů získává fakulta od institucí z Litvy, Slovinska, Srb
ska a Francie. 1 až 4 tituly od institucí ze sedmi států Evropské unie 
a z 3 dalších evropských zemí, po jednom titulu z Austrálie, Turecka 
a pěti jihoamerických států.

Ve srovnání s údaji za rok 2011 jsou uváděná čísla poněkud nižší, 
což je způsobeno tím, že do přehledu za rok 2011 byly zahrnuty také 
výsledky za 2. pololetí roku 2010, tj. od doby, kdy evidenci časopisů 
získávaných výměnou převzalo SVI FF UK.

2.2 Elektronické informační zdroje

Kromě tištěných informačních zdrojů mají uživatelé knihoven FF UK 
přístup k množství licencovaných bibliografických a plnotextových 
databází, které zajišťuje SVI ve spolupráci s Ústřední knihovnou UK.

V roce 2012 bylo uživatelům z řad zaměstnanců a studentů FF UK 
zpřístupněno celkem 70 oborových a multioborových databází (z toho 
20 bibliografických, 45 plnotextových a 5 databází jiného typu). Z fi
nančních zdrojů FF UK byl v roce 2012 zajištěn přístup k dalším 20 da
tabázím z oborů filozofie, religionistiky, lingvistiky, literární vědy, filmo
vé a hudební vědy, psychologie, informačních věd a knihovnictví.

Uživatelé mají možnost stahování velkého počtu elektronických 
knih na externí čtecí zařízení formou offline výpůjčky z databází 
eBrary a EBSCO (původně netLibrary) a od roku 2012 eReading. Čteč
ky elektronických knih si mohou uživatelé půjčovat v Knihovně Jana 
Palacha, v knihovně Šporkova paláce, v knihovně filosofie a religionis
tiky a v knihovně Celetná.

Na nákup elektronických informačních zdrojů (databází a elektro
nických knih) bylo vynaloženo celkem 934 500 Kč. Všechny dostupné 
licencované databáze jsou zpřístupňovány prostřednictvím Portálu 
elektronických zdrojů UK (PEZ) na http://pez.cuni.cz/.

3. Finance

Z fakultního rozpočtu byla hrazena akvizice informačních zdrojů, tedy 
nákup tištěných a elektronických časopisů, neperiodické literatury 
(knihy, nová média atd.), databází a elektronických knih. Podle plat
ných pravidel UK o hospodaření s grantovými finančními prostředky 
byla do fondů fakultních knihoven zaevidována a zpracována litera
tura získaná z grantů, rozvojových projektů a dalších mimorozpoč
tových zdrojů.

Celkové náklady na akvizici v roce 2012 činily 6 698 tis. Kč, z toho 
připadá na nákup knih 5 476 tis. Kč, na odborné časopisy 760 tis. Kč 
a na akvizici elektronických informačních zdrojů 1 006 tis. Kč.

Další prostředky byly využity pro zajištění ochrany knihovních fon
dů (knihařské vazby časopisů a převazby a opravy knih). Vedle vazeb 
a oprav knih zajistilo SVI pro oborové knihovny fakulty čárové kódy, 
signaturní štítky, etikety a ochranné folie. Pro potřeby oborových 

knihoven SVI zakoupilo knihovní pomůcky a zařízení (čtečky čárových 
kódů, knihovní vozík, zarážky, razítka atp.) a zajistilo jejich opravy.

4. Služby

4.1 Výpůjční služby

V celofakultní evidenci čtenářů bylo na základě údajů z informačního 
systému UK registrováno 20 065 uživatelů, kteří během roku reali
zovali celkem 950 246 absenčních výpůjček, zaznamenaných v auto
matizovaném výpůjčním protokolu (AVP) knihovního systému Aleph. 
Z toho AVP registroval 36 549 prvních výpůjček a 58 697 prodloužení. 
Kromě výpůjček a prodloužení registruje AVP také další knihovnické 
operace a služby čtenářům, podle kterých bylo v roce 2012 realizováno 
13 569 rezervací a vráceno 98 665 dokumentů. Každý registrovaný čte
nář si vypůjčil průměrně 4,75 dokumentů. Oproti loňskému průměru 
(4,3) se tak mírně zvýšil obrat knihovních fondů fakulty.

4.2 Meziknihovní služby (MKS)

Vedle výpůjček pro vlastní čtenáře slouží fond i pro uživatele dalších 
knihoven, a to prostřednictvím meziknihovních služeb. Největší objem 
MKS je stále realizován formou výpůjček dokumentů z knihoven fa
kulty (528), menší část, převážně články z časopisů, zasláním tištěné 
kopie (85). Celkem tedy poskytly knihovny fakulty 613 dokumentů 
čtenářům jiných knihoven, což je téměř dvojnásobek počtu, který si 
pro své uživatele vyžádaly (pouze 352 požadavků). Podle pravidel 
MKS nese poštovní náklady posílající knihovna, proto SVI vyčerpalo 
za MKS 13 600 Kč.

4.3 Vzdělávací akce pro uživatele knihoven

V průběhu roku 2012 se knihovny FF UK podílely na vzdělávání svých 
uživatelů, zejména v oblasti informační gramotnosti a práce s infor
mačními zdroji. Pracovníci knihoven připravili a zrealizovali různá 
školení a semináře v celkovém rozsahu 128 vyučovacích hodin, kte
rých se zúčastnilo 1099 uživatelů.

Výrazným úspěchem v oblasti informačního vzdělávání je projekt 
InGram, v rámci něhož byly vytvořeny studijní materiály pro podpo
ru výuky informační gramotnosti a uskutečnila se semestrální výuka 
v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně, zakončená získáním ates
tace a 3 kreditů. Projekt InGram byl realizován knihovnou Celetná ve 
spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví. Více infor
mací o projektu na http://elektra.ff.cuni.cz/ingram/ingram.

V roce 2012 byl projekt využíván také pro výuku informační gra
motnosti při výuce úvodu do studia u některých oborů vyučovaných 
na FF UK.
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4.4 Sběr publikační činnosti

Na začátku roku 2013 byla zpracována bibliografie veřejně publiko
vaných prací interních pracovníků FF UK za rok 2012. Sběr dat byl 
prováděn prostřednictvím Osobní bibliografické databáze (OBD). Bib
liografie předaná do celouniverzitní databáze obsahovala celkem 2051 
záznamů veřejně publikovaných prací pracovníků fakulty. Záznamů, 
které byly připravené k odeslání do Rejstříku informací o výsledcích 
(RIV), bylo celkem 1635.

Druh výsledku počet

článek v časopise  754 

kniha, kapitola v knize, stať ve sborníku  538

software  10

speciální mapa  7

Přehledy výsledků publikační činnosti FF UK za jednotlivé roky jsou 
dostupné na webu Knihovny FF UK nebo také prostřednictvím OBD 
na https://verso.is.cuni.cz/public.

Kromě výsledků odevzdávaných do databáze RIV probíhal na fa
kultě prvním rokem sběr do Registru uměleckých výstupů, který je 
určen pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých 
školách. Celkem bylo do tohoto registru za naši fakultu odesláno 53 
výsledků v segmentech literatura, hudba a film.

5. Personální zajištění

Na činnosti knihoven se podílelo 44 pracovníků v zaměstnaneckém 
poměru (38,15 pracovních úvazků), z toho 11 středoškoláků, 1 s vyš
ším odborným vzděláním a 32 vysokoškoláků. Z celkového počtu pra
covníků je 26 s knihovnickým vzděláním. Celkový počet pracovníků se 
oproti loňskému roku snížil. Na činnosti SVI a oborových knihoven se 
dále během roku 2012 podíleli brigádníci z řad studentů fakulty, kteří 
odpracovali 24 418 hodin.

V průběhu roku byli proškoleni nejen noví pracovníci, ale v drtivé 
většině brigádníci z řad studentů FF UK, kteří významnou měrou po
máhají zajišťovat činnost SVI i oborových knihoven. 44 pracovníků, 
kteří se podíleli zejména na retrospektivní katalogizaci knihovních 
fondů, absolvovalo školení modulu Katalog, včetně školení formátu 
MARC 21. 50 osob bylo vyškoleno pro práci v modulu Výpůjčky. Za 
školení zaplatila fakulta 49 200 Kč.

V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pracovníci knihoven 
FF UK opět účastnili konferencí INFORUM a Knihovny současnosti, 
odborných seminářů pořádaných Národní knihovnou (většinou ke ka
talogizaci), DERS (ke sběru informací o publikační činnosti OBD, RIV 
a nově i RUV), UISK (jinonické pondělky), PARTSIP (zejména v rámci 

skupiny Informační mediátoři) nebo seminářů k portálu CitacePro. 
V návaznosti na velmi dobré zkušenosti se zvyšováním kvalifikace for
mou odborných exkurzí do nově postavených budov mimopražských 
knihoven organizovalo SVI v roce 2012 dvě exkurze: první do knihov
ny Univerzity Pardubice, druhou do knihovny Univerzitního kampu
su Bohunice, který je součástí Masarykovy univerzity v Brně. Účast 
knihovníků na konferencích, seminářích a exkurzích byla dotována 
částkou 30 300 Kč.

6. integrace knihoven FF uk

6.1 Slučování knihovních fondů

V průběhu roku 2012 došlo k dalšímu slučování knihovních fondů 
oborových knihoven FF UK. Po začlenění knihovních fondů knihovny 
divadelní a filmové vědy do fondu Knihovny Jana Palacha v roce 2011 
pokračovalo začleňování a postupné zpracovávání dalších oborových 
souborů, a to skandinavistiky, albanistiky a velkého knižního daru 
z knihovny Křesťanské akademie v Karlových Varech. Zpracovávání 
dalších fondů, které se slučovaly s fondem Knihovny Jana Palacha, 
zejména dar severoamerické literatury z Mediatéky jazykového cent
ra, australské literatury z fondu knihovny anglistiky nebo literatury 
z pozůstalosti M. Slavického z fondu knihovny hudební vědy, bude 
pokračovat i v roce 2013.

6.2 Automatizovaný výpůjční protokol

Automatizovaný výpůjční protokol byl zprovozněn v dalších 4 oboro
vých knihovnách FF UK. Nově se zapojily knihovna estetiky, knihovna 
klasické archeologie, knihovna pravěku (nyní knihovna Ústavu pro 
archeologii) a knihovna Ústavu jižní a centrální Asie.

Dále se rozvíjela služba online objednávek. Prostřednictvím čtenář
ského konta v OPACu si mohou čtenáři v řadě oborových knihoven 
objednat online dokumenty ze skladu. Po vyřízení objednávky jsou 
upozorněni emailem a požadované dokumenty si vyzvednou k zapůj
čení v knihovně.

7. Řešené projekty

7.1 Digitalizace vysokoškolských kvalifikačních prací

Na základě Opatření rektora č. 6/2010 Zpřístupnění elektronické da
tabáze závěrečných prací pokračuje SVI FF UK v digitalizaci vysoko
školských kvalifikačních prací (VŠKP) odevzdaných k obhajobě po 1. 
1. 2006. Digitalizované práce, včetně oponentských a školitelských po
sudků, jsou postupně vkládány do Digitálního repozitáře UK (DR UK), 
kde jsou zpřístupňovány. Bibliografické záznamy prací jsou pak do
stupné v online katalogu UK.
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Od července 2010 bylo naskenováno a vloženo do Studijního in
formačního systému (SIS) 1742 řešení prací, 11 377 posudků a 823 
záznamů o průběhu obhajoby, vloženo bylo i 1423 řešení prací z CD, 
která byla uložena v knihovnách či v archivech ústavů a kateder. Již 
před zahájením retrodigitalizace bylo do DR UK vloženo 2330 pra
cí odevzdaných na CD. Z celkového počtu 5913 záznamů prací v SIS 
zbývá naskenovat 418 řešení kvalifikačních prací, 712 posudků a 26 
záznamů o průběhu obhajoby.

Největší část doposud zdigitalizovaných prací tvoří bakalářské 
a diplomové práce oborů: andragogika, anglistika–amerikanistika, 
germanistika, historie, kulturologie, pedagogika, psychologie, roma
nistika a slavistika. V současnosti probíhá digitalizace bakalářských 
a diplomových prací menších oborů a souběžně digitalizace rigoróz
ních a disertačních prací všech oborů FF UK. Kromě plných textů prací 
jsou do SIS vkládány také digitální kopie všech náležitých dokumentů, 
tj. abstraktů, posudků a u prací obhájených po 30. 6. 2010 také zázna
my o průběhu obhajoby.

Práce obhájené po 1. 1. 2011 vkládají již studenti do SIS sami, pří
padně v zastoupení pověřeného pracovníka FF UK. Po obhajobě práce 
je tato bez ohledu na výsledek obhajoby v SIS finalizována a v katalo
gu je automaticky vytvořen její záznam. Pracovníci SVI záznam doplní 
o údaje věcného popisu a jeden tištěný exemplář uloží pro Archiv UK.

7.2 Projekt ePrezenčka

Fakulta zpřístupnila (zejména pro studenty fakulty) nejžádanější 
a těžko dostupné dokumenty z vlastního fondu v digitální podobě 
na počítačích v Knihovně Jana Palacha, knihovně Šporkova paláce 
a vybraných oborových knihovnách. V katalogu fakulty se dokumen
ty zobrazují s popisem ePrezenčka v kolonce Exempláře. Vzhledem 
k ochraně autorských práv nelze dokumenty zpřístupnit vzdáleně ani 
jakkoliv šířit v elektronické podobě, ePrezenčka je pouze prezenční 
službou a pro čtení je nutné navštívit knihovnu.

Projekt byl financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol a účastnily 
se ho knihovny z celé UK. Prostřednictvím ePrezenčky jsou čtenářům 
dostupné všechny knihy, které naskenovaly zúčastněné knihovny.

7.3 Knihovna 21. století

V rámci pokračujícího grantu MK ČR Knihovna 21. století se podařilo 
uhradit restaurování dalších 2 knih z knihovny Jana Palacha, které 
jsou součástí historického fondu bývalého Kabinetu pro slovanskou 
filologii. Jedná se o ruský církevněslovanský žaltář z roku 1792 a čes
kou knihu Pět Davidových kamenů z roku 1723. Další zrestaurovaná 
kniha je Volstaendige Anweisung zu der Zivil-Baukunst z historického 
fondu knihovny Ústavu dějin umění. Na restaurování uvedených 
3 knih vyčlenila fakulta 45 000 Kč jako spoluúčast na grantu MK ČR 
Knihovna 21. století (dotace ministerstva byla 21 000 Kč).
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← Stánek Vydavatelství FF UK na mezinárodním knižním veletrhu 
a literárním festivalu Svět knihy
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vii.  vydAvAtElStví FF uk
garant kapitoly: Mgr. Ondřej Pittauer, 
vedoucí vydavatelství

Ediční činnost fakulty se v roce 2012 realizovala vydáváním repre
zentační řady Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae 
Pragensis (OFP), odborných monografií (v rámci pěti edičních řad 
Fontes, Humanitas, Mnemosyne, Trivium a Varia či jednotlivě mimo 
edice), publikací a časopisů a dále tradiční součinností s univerzitním 
Nakladatelstvím Karolinum, v němž vycházejí učební texty a další 
oborově specifické řady, zejména časopisy Acta Universitatis Carolinae 
(AUC). Knižní ediční řady a kmenová fakultní periodika byly vydává
ny ve spolupráci s nakladatelstvím Togga, grafickým studiem Lacerta 
a 2GD studiem.

FF UK vydala v roce 2012 celkem 98 publikací (48 knižních a 44 ča 
sopiseckých titulů, 4 informační materiály a 3 CD), ve fakultních edič
ních řadách bylo představeno 10 nových monografií. Vydavatelství 
v průběhu roku spolupořádalo tři prezentace knih, v květnu se poprvé 
představilo na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu 
Svět knihy v samostatném stánku (P602), v červnu pak na veletrhu 
malých nezávislých nakladatelů Knihex. V prvním čtvrtletí roku 2012 
přešla distribuce vydavatelství od manuálního (systém odpisových 
karet) k elektronickému fakturačnímu a skladovému hospodářství 
v rámci systému IFIS a vydavatelství začalo s přípravou elektronic
kého obchodu s knihami, který bude uveden do provozu na začátku 
roku 2013.

1. redakční a vydavatelská činnost

1.1 Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis 
(OFP)

V rámci své reprezentační řady OFP vydala FF UK v roce 2012 ve spo
lupráci s nakladatelstvím Togga dvanáctý a třináctý svazek edice: mo
nografii Martina Kováře Město a hry. Příběh londýnských olympiád a ko
lektivní monografii Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. 
Od státu národního ke státu národnostnímu?

1.2 Trivium, Fontes, Mnemosyne, Humanitas a Varia

Díky koncepční spolupráci s ediční komisí FF UK se podařilo vydat 
další svazky edičních řad:

Fontes: Radka Šustrová, Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinder-
landverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 
1940–1945.

Mnemosyne: Petr Mareš, Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti 
v literatuře.

Humanitas: Hedvika Boukalová, Interakce a komunikace ve vyšetřování 
trestné činnosti z pohledu psychologie; Naďa Soukupová, Vědomí a svobo-
da. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky.

Varia: Marija Vlasić, Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju; Vla
dislav Knoll, Kašubština v  jazykovém kontaktu; Jan Bičovský, Stručná 
mluvnice praindoevropštiny; Ondřej Vojtěchovský, Z  Prahy proti Titovi! 
Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu.

Nové tituly těchto profilových edičních řad se intenzivně připravují 
a budou postupně vycházet v průběhu celého následujícího roku dle 
edičního plánu FF UK na rok 2013.

1.3 Reprezentativní a příležitostné publikace

Mimo stávající ediční řady byly vydány publikace vážící se zejména 
k aktuálním akcím, výstavám či historii univerzity a filozofické fakul
ty: Cesty filozofie a práva 1882–2012; Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci 
z Německé univerzity v Praze; Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studen-
ti Filozofické fakulty UK v období normalizace; Do srdce Asie. 10 let české 
archeologie ve Střední Asii; Středomoří v  dějinách. Pocta prof.  Eduardu 
Gombárovi k 60. narozeninám a vzpomínková kniha Pavla Preisse Na 
co si ještě vzpomenu.

1.4 Fakultní časopisy

V návaznosti na Opatření děkana č. 1/2012 koordinovalo vydavatel
ství předávání do sazby, výměnu korektur a zabezpečovalo výrobu 
a distribuci následujících fakultních časopisů: Cornova; Dvacáté století; 
Fórum sociální práce; Historie – otázky – problémy; Prager wirtschafts- und 
sozialhistorische Mitteilungen; Prague Papers on the History of Internatio-
nal Relations; Pražské egyptologické studie; Slovo a smysl; Studia Ethnolo-
gica Pragensia; Studie z aplikované lingvistiky; v průběhu roku pak také 
el. časopis Nová Čeština doma & ve světě.

1.5 Různé

Vydavatelství FF UK se aktivně podílelo také na přípravě výstav (Cesty 
filozofie a práva) a vydávání propagačních a jiných publikací, a to re
dakčně, produkčně (např. Výroční zpráva FF UK 2011; Ročenka textů 
zahraničních profesorů 5/2011; Věda a výzkum na FF UK; Degree Progra-
mmes FFUK 2012; Psychosociální aspekty v současném českém porodnic-
tví), případně i jinak (výroba pozvánek, programů, vizitek a dalších 
příležitostných tiskovin, např. informačních brožur, akreditací, indexů, 
testů, výpůjčních lístků etc.).
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2. Skladování a distribuce

Počet nových titulů naskladněných v roce 2012 byl 79, z toho bylo 
42 knižních titulů a 37 čísel časopisů (pro srovnání 2011: 101 titulů 
celkem, 54 monografií a 47 periodik). Jejich celkový objem v maloob
chodních cenách (dále MOC) činil 3 828 746 Kč (2011: 2 987 280 Kč).

Z uvedeného počtu se týkalo Vydavatelství FF UK 39 titulů (2011: 
27), konkrétně šlo o 19 monografií ve fakultních edičních řadách 
a mimo řady (z toho 4 tituly ve spolupráci s nakladatelstvím Togga), 
16 čísel časopisů a 4 neprodejné účelové publikace. Nakladatelství Ka
rolinum realizovalo 17 titulů, z toho 11 čísel časopisů a 6 monografií/
supplement (2011: 14 titulů, což byla zhruba polovina roku 2010). 
Z vlastní produkce jednotlivých ústavů a kateder FF UK převzalo vy
davatelství do distribuce 23 nových titulů (2011: 31), z toho 10 čísel 
periodik (Svět literatury, Pandanus, Pražské egyptologické studie, Studia 
Hercynia ad.), kromě nich byly pro potřeby distribuce doskladňovány 
i starší tituly.

V roce 2012 se podařilo udržet vzestupnou tendenci ve výši celkové
ho obratu (prodej, odeslaná výměna, dary), který činil 3 676 545,84 Kč. 
Ve srovnání s předchozím rokem jde o nárůst o téměř 237 000 Kč 
(2011: 3 439 680,50 Kč; 2010: 3 281 700 Kč). Větší objem naskladně
ných novinek se také promítl do vyššího objemu prodeje, který činil 
1 535 091 Kč v MOC (2011: 1 247 106 Kč; 2010: 1 423 444 Kč).

Na tomto výsledku se významně podílely publikace vydané v rámci 
reprezentační řady OFP 384 018 Kč (2011: 259 050 Kč; 2010: 226 070 
Kč), tituly dalších edičních řad 360 649 Kč (2011: 326 615 Kč; 2010: 
223 345 Kč), fakultní časopisy 104 159 Kč (2011: 105 120 Kč; 2010: 
93 260 Kč) a reprezentativní publikace 341 863 Kč (2011: 166 178 Kč; 
2010: 450 535 Kč). Prodej produkce Vydavatelství FF UK (1 190 689 Kč 
v MOC) představoval v roce 2012 77,57 % z celkového objemu prode
je – to znamená, že předchozí rok (2012: 68,72 %) překonal o více než 
10 %.

Nejprodávanějšími tituly roku 2012 byly kolektivní monografie Ná-
městí Krasnoarmějců 2 (474 ks; dotisk 2013), vzpomínková kniha Pav
la Preisse Na co si ještě vzpomenu (205 ks; dotisk 2012) a monografie 
Národnostní menšiny v Československu 1918–1938 (164 ks). K nejúspěš
nějším titulům z fakultních edičních řad dále patřily novinky Stručná 
mluvnice praindoevropštiny, Pod ochranou protektorátu a Vědecký realis-
mus a literatura, ze starších titulů pak Redernové v Čechách.

Distribuční prodej titulů z produkce základních součástí fakulty ve 
srovnání s předchozími lety opět narostl, a to na 270 047 Kč (2011: 
188 722 Kč; 2010: 200 850 Kč). Podle počtu prodaných exemplářů i co 
do objemu prodeje byl nejúspěšnější Český egyptologický ústav (292 
kusů v hodnotě 111 846 Kč), dále tradičně Ústav pro srovnávací jazy
kovědu (172 kusů v hodnotě 20 720 Kč) a Ústav románských studií 
(169 ks v hodnotě 18 440 Kč). Úspěšné tituly měl i Ústav českého ja
zyka a teorie komunikace (70 ks v hodnotě 10 405 Kč) a specializova
né pracoviště Collegium Europaeum (60 v hodnotě 13 340 Kč). Na 
celkovém výsledku se dále podílely mj. tituly Ústavu pro archeologii 

(dříve Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou), Ústavu pro klasickou 
archeo logii či edice Litteraria Pragensia. Na celkovém příjmu se distri
buční prodej v roce 2012 podílel 17,59 % (2011: 15,13 %).

Celkový odbyt publikací vydaných Nakladatelstvím Karolinum 
a distribuovaných FF UK zaznamenal propad, samotný prodej kvůli 
nízkému množství novinek klesl na 74 355 Kč v MOC (2011: všechny 
tituly včetně novinek 126 240 Kč; 2010: 143 155 Kč). Prodej publi
kací vydávaných pro FF UK Nakladatelstvím Karolinum představoval 
v tomto roce 4,84 % z celkového prodeje v MOC.

Většina prodejů byla realizována formou komisního prodeje v part
nerských kamenných a internetových knihkupectvích, přímými od
běrateli byly domácí a zahraniční knihovny, akademická pracoviště, 
další instituce a jednotlivci. Významně se do loňských prodejů promít
la účast vydavatelství na pražském knižním veletrhu Svět knihy a na 
prezentacích a dalších významných akcích na FF UK (Den vědy, Den 
absolventů).

V uplynulém roce rovněž došlo k snížení stavu skladu o starší titu
ly, které byly převedeny či vráceny jednotlivým ústavům a katedrám – 
jednalo se o 3921 výtisků v celkové hodnotě 709 746 Kč.

3. mezinárodní knižní výměna a prodej do zahraničí

V průběhu roku 2012 bylo v rámci přímé mezinárodní výměny publi
kací získáno 575 titulů (208 knih za cca 51 087 Kč a 367 čísel časopisů 
a dalších seriálových publikací v hodnotě cca 248 470 Kč) v celkovém 
objemu cca 299 557 Kč, což je zhruba úroveň roku předcházejícího 
(2011: 582 titulů, z toho 159 knih a 423 časopisů, v objemu 313 170 
Kč). Ve srovnání s údaji za rok 2011 jsou uváděná čísla poněkud nižší, 
což je způsobeno tím, že do přehledu za rok 2011 byly zahrnuty také 
výsledky za druhé pololetí roku 2010, tj. od doby, kdy evidenci časo
pisů získávaných výměnou převzalo SVI FF UK. Srovnání s dřívějšími 
lety (2010: 438 v objemu 239 416 Kč; 2009: 753 v objemu 379 560 Kč; 
2008: 728 v objemu 348 124 Kč) však ukazuje spíše na dlouhodobý 
pokles objemu výměny tištěných publikací z důvodu rostoucího po
čtu časopisů vycházejících pouze v elektronické formě a dostupných 
na internetu. Celkový zisk z výměny včetně započtení realizace titulů 
Nakladatelství Karolinum (dle jednotlivých oborů) v roce 2012 činil 
514 255 Kč.

V rámci odchozí výměny bylo do zahraničí odesláno 1109 výtis
ků v hodnotě 225 069 Kč, jednotlivým ústavům a katedrám FF UK, 
Knihovně Jana Palacha (příp. přímým domácím partnerům) bylo pro 
potřeby výměny poskytnuto celkem 2251 výtisků publikací v celkové 
hodnotě 432 582 Kč.

Zahraniční prodej publikací distribuovaných vydavatelstvím v roce 
2012 poklesl co do počtu vyžádaných výtisků na 85 (2011: 118) a obje
mu v MOC na 19 920 Kč (38 401 Kč v roce 2011). Do těchto čísel však 
není započítán samostatný zahraniční prodej nákladných publikací 
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Českého egyptologického ústavu, který tvoří významnou položku pří
jmů a na němž se Vydavatelství FF UK distribučně podílí.

4. Souhrn aktiv v roce 2012

Shrnemeli všechny finanční přínosy plynoucí z činnosti vydavatel
ství (zisk z prodeje publikací po odečtení rabatu i DPH, zisk z prodeje 
do zahraničí, hodnotu publikací získaných výměnou), dostaneme se 
k částce 1 427 588 Kč. Ve srovnání s rokem 2011 (1 245 565 Kč) je 
tato částka vyšší o 182 023 Kč (tj. téměř o 13 %). Souhrn aktiv z let 
2008–2012 a srovnání celkového obratu publikací FF UK v roce 2011 
a 2012 viz Příloha č. 14.





v i i i .  v n ě J š í  v z t A H y



← Beseda s Madeleine Albrightovou, která ve velké aule představila 
svou knihu Pražská zima
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viii. vněJší vztAHy
garant kapitoly: PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D., 
koordinátorka vnějších vztahů

1. týden neklidu

Rok 2012 v únoru otevřel Týden neklidu, studenty organizovaná akce, 
kdy série přednášek, diskusí, tvůrčích dílen a koncertů vyvrcholila na 
půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 29. února tzv. Nocí 
univerzit.

2. den vědy

Z dalších významných akcí můžeme zmínit ve středu 21. března 2012 
uskutečněný první Den vědy na FF UK, jehož cílem bylo prezentovat 
současnou vědu a výzkum významnými představiteli jednotlivých věd
ních disciplín. Těžiště programu Dne vědy tvořily přednášky rozdělené 
do čtyř paralelních sekcí. Sekce nazvaná „Vidí věci jinak“ přinesla prů
řez tématy, jimiž se v současné době zabývají nejvýznamnější vědecké 
osobnosti fakulty, jejichž práce přesahuje jednak hranice prostředí 
české vědy, jednak i všeobecně vnímaný rámec věd humanitních a so
ciálních a jejich postavení mezi ostatními vědeckými odvětvími. Pro
mluvili zde např. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. z Ústavu filosofie a re
ligionistiky, prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. z Českého egyptologického 
ústavu či prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. z katedry psychologie a mnozí 
další. V sekci „Mladá věda“ dostali prostor pro prezentaci svých aktuál
ních výzkumů mladí pracovníci FF UK. I zde zazněly příspěvky z velké 
části interdisciplinární, mnohdy zasahující i mimo pole společenských 
věd. Třetí přednášková sekce s názvem „Hravá věda“ byla koncipována 
interaktivně, částečně také formou workshopů. Poslední sekce „Pod
porujeme vědu“ byla zaměřena na praktickou stránku vědecké práce. 
V rámci Dne vědy byla také uspořádána otevřená diskuse na téma 
„Hodnocení vědy v ČR – minulost a výhledy“. V panelové diskusi, mo
derované děkanem fakulty doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., vy
stoupili náměstek předsedy vlády ČR pro vědu a výzkum a člen Rady 
vlády pro výzkum, vývoj a inovace prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., 
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, M.Phil. 
a představitel akademické sféry RNDr. Jiří Rákosník, CSc., vědecký pra
covník Akademie věd ČR. Účastníci diskuse představili obecné problé
my hodnocení a financování vědy a výzkumu a jeho dosavadní vývoj. 
Jedna z významných doprovodných akcí Dne vědy byla výstava posterů 
„Moderní věda na moderní fakultě“, kde se návštěvníci mohli seznámit 
s vědeckými profily nejen kateder a ústavů Filozofické fakulty Univer
zity Karlovy v Praze, ale také jejích dalších fakultních vědeckých pra

covišť a výzkumných týmů. Podstatná část programu, jejž navštívilo 
1500 účastníků a online přenosy přednášek sledovalo 1200 diváků, je 
k dispozici na webové stránce Dne vědy (www.denvedy.cz) v podobě 
videozáznamů či prezentací jednotlivých přednášek.

3. Beseda s madeleine Albrightovou

V měsíci říjnu proběhla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Pra
ze debata s bývalou ministryní zahraničí Spojených států amerických 
Madeleine Albrightovou u příležitosti českého vydání její knihy Pražská 
zima. Diskuse moderovaná diplomatem a pedagogem doc. PhDr. Mar
tinem Paloušem, Ph.D. a spolupořádaná Knihovnou Václava Havla 
a nakladatelstvím Argo byla přenášena v přímém přenosu online.

4. Egyptologická přednáška

Při příležitosti výjimečného objevu českých egyptologů, jimž se poda
řilo odkrýt hrobový komplex vysokých hodnostářů egyptské Staré říše 
datovaný do doby kolem 2500 př. n. l., byla na počátku prosince uspo
řádána veřejnosti přístupná přednáška, které se zúčastnili zástupci 
výzkumného týmu archeologů. Přednáška byla doplněna unikátní 
fotodokumentací.

5. Prezentace FF uk

V souvislosti se stále se zviditelňujícím trendem vlivu nových médií na 
komunikační prostor byla aktivně udržována fakultní prezentace na so 
ciální síti Facebook. Základní sada tištěných prezentačních materiálů 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla v souladu s jednot
ným vizuálním stylem instituce rozšířena o portfolio prezentačních 
předmětů.

6. rozvíjení vztahů se studenty středních škol

V rámci rozvoje nadstandardních vztahů se středními školami bylo 
zachováno a rozšířeno portfolio aktivit nastavené v roce 2011, jehož 
centrální platformu představuje online prezentace cílená přímo na 
uchazeče Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (uchazec.
ff.cuni.cz). V rámci tohoto webového rozhraní jsou studenti středních 
škol informováni o dění na fakultě, otevíraných oborech či procesu 
přijímacího řízení.

6.1 FutEUrista

Ve spolupráci s Matematickofyzikální fakultou Univerzity Karlovy 
v Praze a neziskovou organizací Generation Europe byla znovu vyhlá
šena znalostní soutěž pro střední školy futEUrista, která navazuje na 
úspěšnou online vzdělávací simulaci Evropa 2045 zaměřenou na hu
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manitní a sociální témata spojená s Evropskou unií. V rámci podpory 
středoškolské odborné činnosti děkan FF UK převzal záštitu nad obory 
historie, filozofie, politologie a ostatními humanitními a společensko
vědními obory v národním kole soutěže samostatných odborných pra
cí žáků středních škol, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky a garantované Národním institutem 
dětí a mládeže MŠMT ČR.

6.2 Léto s FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v rámci podpory inte
lektuálního rozvoje středoškolských studentů uskutečnila v průběhu 
roku 2012 několik vzdělávacích akcí, které podpořily nadané studenty 
v dalším prohlubování jejich znalostí a dovedností. Z aktivit zamě
řených na středoškolské studenty proběhl letní kurz s názvem Léto 
s FF UK, kde skupina vybraných studentů českých středních škol 
a gymnázií absolvovala odborný program zaměřený mimo jiné na 
témata metodologie vědy, práci s vědeckým textem a odbornými in
formačními zdroji, citování odborné literatury a problematiku plagiá
torství, vědeckou komunikaci a hodnocení vědy v České republice. 
Vytvořené vzdělávací materiály z oblasti humanitních věd přesahující 
standardní rámec učebních osnov středních škol ve formě odborných 
textů, audiovideo přednášek, specializovaných informačních zdrojů 
aj. byly uveřejněny na webové platformě uchazec.ff.cuni.cz.

6.3 24 hodin s FF UK

V zimním semestru pokračovaly aktivity zaměřené na středoškol
ské studenty prostřednictvím odborných stáží nazvaných 24 hodin 
s FF UK. Vybrané katedry a ústavy filozofické fakulty (katedra andra
gogiky a personálního řízení, katedra psychologie, katedra divadelní 
vědy, Ústav světových dějin, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějin
nou, katedra středoevropských studií, Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace, Fonetický ústav, Ústav filosofie a religionistiky, Ústav 
románských studií, Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, Ústav východo
evropských studií) přivítaly 24 talentovaných středoškolských studen
tů, kteří projevili zájem o stáž právě na daném vědeckém pracovišti. 
Stážisté se pod dohledem odborného školitele zapojili do vědecké čin
nosti katedry či ústavu, setkali se s významnými osobnostmi oboru 
a vyzkoušeli si roli vysokoškolského studenta účastí na výuce i samo
statnou prací.

7. další propagace

V zájmu propagace bohaté nabídky fakultních oborů s cílem věcně 
informovat o konkrétní podobě přijímacího řízení pro akademický rok 
2013/2014 se zástupci fakulty zúčastnili Informačního dne Univerzity 
Karlovy v Praze, který se uskutečnil 10. listopadu 2012 a na nějž na
vazoval tradiční Den otevřených dveří Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze konaný 12. ledna 2013. Dále se fakulta ve spolupráci 
s Informačně poradenským centrem Univerzity Karlovy v Praze zú
častnila veletrhu vzdělávání Gaudeamus (Brno, listopad 2012; Praha, 
leden 2013). Fakulta svou nabídku studia stručně prezentovala také 
v Atlasu školství 2013/2014 (P. F. art, Brno 2012). Soubor těchto akti
vit byl garantován přijímacím referátem FF UK.

8. Podpora talentu

V prosinci 2012 byl započat odborný cyklus vzdělávacích školení s te
matikou péče o talentované a nadané žáky pro pedagogickovýchovné 
pracovníky SŠ. V průběhu prvního setkání výchovných poradců byla 
probírána témata související s identifikací netypických skupin nada
ných a talentovaných studentů a problematikou práce s nimi. Odbor
ný program seminářů teoreticky zajišťovali pracovníci z akademické 
sféry a prakticky pracovníci z neziskové sféry; seminář byl zaměřen na 
komplexní proces identifikace nadaného studenta a takové způsoby 
pedagogickovýchovné práce, které by měly vést k jeho úplnému roz
voji a projevení jeho schopností.

Blok odborných přednášek zabývajících se identifikací nadaného 
studenta a metodickými způsoby práce s ním byl pro zachování udr
žitelnosti programu rozšířen o multimediální elektronickou podporu 
určenou pedagogickým a výchovným poradcům a dostupnou na webo
vém portále uchazec.ff.cuni.cz. Portfolio materiálů zahrnuje vzdělá
vací a informační podklady ve formě odkazů na odborné publikace, 
periodika, články, konference, asociace a odborníky nejen z České re
publiky, ale i evropské a severoamerické provenience.

9. iniciace vztahu s absolventy

V rámci znovuobnovení vztahu se svými bývalými studenty uspořáda
la Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 12. prosince 2012 se
tkání svých absolventů, které zahájila diskuse na téma uplatnitelnosti 
humanitních věd v České republice za účasti zástupců akademické 
obce, privátního sektoru i médií. Ke shledání se svými kolegy či peda
gogy ze studií měli absolventi příležitost přímo na svých domovských 
katedrách a ústavech, kde zástupci jednotlivých pracovišť informovali 
o současném stavu, proběhlých změnách či dalších plánovaných ob
lastech rozvoje oboru. V rámci programu proběhl i cyklus přednášek 
absolventů fakulty, kteří se úspěšně uplatnili v médiích, neziskovém 
sektoru, komerční či soukromé sféře a kteří se se svými kolegy, stu
denty i širokou veřejností podělili o své profesní zážitky, cenné zku
šenosti a doporučení z praxe. Nabídku mimo jiné přijal Mgr. Milan 
Fridrich, programový ředitel České televize, PhDr. Kryštof Mucha, 
výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary či 
doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D., historik umění a autor výstavy Europa 
Jagellonica. Večer zakončila vernisáž výstavy Egyptologie. Úspěchy české 
vědy objektivem Martina Frouze, která proběhla za přítomnosti autora 
MgA. Ing. Martina Frouze, Ph.D. v Knihovně Jana Palacha.
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Nově vytvořená informačněkomunikační webová platforma www.
absolventffuk.cz je považována za hlavní funkční prvek v aktivním 
vztahu s absolventy fakulty a do budoucna by měla sloužit k navázání 
spolupráce potenciálního zaměstnavatele s absolventem již v průběhu 
jeho studia či po jeho ukončení, k iniciaci odborných praxí a stáží jed
notlivých oborů při studiu či možnosti profesionálního mentoringu 
a jiných forem spolupráce s aplikační sférou.
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Příloha č. 1

vedení FF uk v roce 2012

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

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., 
proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., 
proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání

Ing. Jiří Gregor,
proděkan pro rozvoj

Ing. Martin Souček, Ph.D.,
proděkan pro informační zdroje

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.,
proděkan pro vědu a výzkum

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.,
proděkan pro studijní záležitosti

Ing. Filip Malý,
tajemník

Příloha č. 2

vedení Akademického senátu FF uk v roce 2012

Předseda: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Místopředsedové: Mgr. Jan Sládek, Mgr. Samuel Zajíček

Členové předsednictva: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D., Mgr. Petr Píša



Příloha č. 3

Bakalářské studium – počty studentů po jednotlivých oborech
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, 
je započítán v každém z těchto oborů. Do tabulek nejsou zahrnuti 
studenti, kteří mají přerušeno nebo jsou na výjezdu na stáž.)

Obor studia Počet 

Andragogika a personální řízení 118

Angličtina pro mezikulturní komunikaci 90

Anglistika–amerikanistika 631

Arabistika 25

Archeologie pravěku a středověku 30

Archivnictví a pomocné vědy historické 62

Český jazyk a literatura 362

Čeština pro cizince 136

Čeština v komunikaci neslyšících 65

Dánská studia 25

Dějiny a kultura islámských zemí 11

Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku 13

Dějiny umění 122

Demografie se sociologií 48

Divadelní věda 70

Estetika 67

Etnologie 74

Etnologie se specializací indonesistika 9

Etnologie se specializací vietnamistika 10

Filmová studia 61

Filozofie 153

Finská studia 29

Fonetika 33

Francouzská filologie 89

Francouzština pro mezikulturní komunikaci 75

Obor studia Počet 

Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) 4

Hebraistika 11

Hispanistika 98

Historie 379

Historie – evropská studia 41

Hudební věda 51

Iberoamerická kultura 1

Indologie 32

Informační studia a knihovnictví 210

Íránistika 10

Italianistika 67

Japonská studia 71

Jihovýchodoevropská studia 74

Klasická archeologie 48

Koreanistika 47

Kulturologie 53

Latina 15

Latinský jazyk a literatura 5

Logika 40

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – angličtina 1

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – francouzština 2

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština 10

Mongolistika 9

Němčina 1

Němčina pro mezikulturní komunikaci 65

Německý jazyk a literatura 107

Nizozemský jazyk a literatura 35

Norská studia 16

Novořecká filologie 7
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navazující magisterské studium – počty studentů po jednotlivých 
oborech

Obor studia Počet 

Novořečtina 12

Obecná jazykověda 43

Pedagogika 113

Politologie 112

Portugalistika 29

Pravěká a raně středověká archeologie 29

Pravoslavná teologie 1

Překladatelství a tlumočnictví – angličtina 4

Překladatelství a tlumočnictví – ruština 1

Psychologie 190

Religionistika 65

Romistika 39

Ruský jazyk a literatura 14

Ruština pro mezikulturní komunikaci 23

Řecká antická filologie 2

Sinologie 70

Sociální práce 105

Sociologicko–ekonomická studia 38

Sociologie 65

Starořečtina 12

Středoevropská studia 42

Španělština pro mezikulturní komunikaci 36

Švédská studia 8

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 3

Tibeto–mongolská studia 8

Turkologie 14

Východoevropská studia 66

CElkEm 5062

Obor studia Počet 

Andragogika a personální řízení 56

Anglistika–amerikanistika 88

Archeologie pravěku a středověku 49

Archivnictví a pomocné vědy historické 23

Český jazyk a literatura 54

Český jazyk – specializační studium 26

Čeština pro cizince 44

Čeština v komunikaci neslyšících 16

Dějiny umění 58

Divadelní věda 15

Estetika 16

Etnologie 39

Filmová studia 13

Filozofie 43

Fonetika 8

Francouzská filologie 25

Hispanistika 33

Historie 207

Hudební věda 21

Iberoamerikanistika 37

Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky 2

Indologie 15

Informační studia a knihovnictví 136

Italianistika 15

Japonská studia 19

Jihovýchodoevropská studia 15

Klasická archeologie 29



Obor studia Počet 

Komparatistika 16

Koreanistika 6

Latina 5

Latinská medievistika 6

Logika 10

Lusobrazilská studia 3

Mongolistika 5

Německý jazyk a literatura 22

Pedagogika 41

Politické teorie a současné dějiny 60

Pravěká a raně středověká archeologie 15

Překladatelství: čeština–angličtina 12

Překladatelství: čeština–francouzština 16

Překladatelství: čeština–němčina 9

Překladatelství: čeština–ruština 5

Překladatelství: čeština–španělština 4

Psychologie 19

Religionistika 10

Romistika 4

Sinologie 20

Skandinavistika 9

Sociální pedagogika 79

Sociální práce 87

Sociologie 48

Srovnávací jazykověda 1

Starořečtina 2

Středoevropská studia 15

Studia nových médií 48

Tlumočnictví: čeština–angličtina 26

Obor studia Počet 

Tlumočnictví: čeština–francouzština 23

Tlumočnictví: čeština–němčina 14

Tlumočnictví: čeština–ruština 4

Tlumočnictví: čeština–španělština 11

Turkologie 3

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ 32

Učitelství češtiny jako cizího jazyka 48

Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ 2

Učitelství pedagogiky 26

Východoevropská studia se specializací rusistika, 
ukrajinistika, lettonistika, lithuan 2

Východoevropská studia 27

CElkEm 1897

magisterské studium pětileté (pouze na dostudování) – počty 
studentů po jednotlivých oborech

Obor studia Počet 

Anglistika–amerikanistika 7

Arabistika 5

Archivnictví a pomocné vědy historické 11

Český jazyk a literatura 28

Dánština 1

Dějiny a kultura islámských zemí 1

Dějiny umění 9

Divadelní věda 5

Egyptologie 1

Estetika 6

Etnologie 4

Filmová věda 7
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Obor studia Počet 

Filozofie 6

Finština 6

Fonetika 5

Francouzština 9

Hebraistika 6

Historie 19

Hudební věda 5

Indologie (indická studia) se specializací: bengálština, 
hindština, sánskrt, tamilština 1

Italština 9

Klasická archeologie 2

Komparatistika 6

Kulturologie 6

Latina 3

Lingvistika a fonetika 5

Logika 2

Maďarština 1

Mongolistika 1

Němčina 28

Nizozemština 8

Norština 3

Pedagogika 12

Politologie 8

Portugalština 10

Překladatelství a tlumočnictví – angličtina 11

Překladatelství a tlumočnictví – francouzština 3

Překladatelství a tlumočnictví – němčina 6

Překladatelství a tlumočnictví – ruština 1

Překladatelství a tlumočnictví – španělština 2

Obor studia Počet 

Psychologie 155

Religionistika 3

Rumunština 2

Řečtina 1

Sinologie 2

Slavistická studia se specializací bulgaristika, kroatistika, 
makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika, 
slovenistika,sorabistika

4

Sociální práce 1

Sociologie 7

Španělština 12

Švédština 12

Východoevropská studia se specializací rusistika, 
ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika 3

CElkEm 471



Příloha č. 4

Přehled akreditačních žádostí podaných v roce 2012

1. Žádosti o prodloužení platnosti akreditace stávajících
studijních oborů 

1.1 Bakalářské studijní obory 

mongolistika (jednooborové studium, prezenční forma, SP filologie)
Andragogika a personální řízení (jednooborové studium, prezenční 

a kombinovaná forma, SP pedagogika)

1.2 Navazující magisterské studijní obory 

Jihovýchodoevropská studia (jednooborové studium, prezenční 
forma, SP filologie)

mongolistika (jednooborové studium, prezenční forma, SP filologie)
východoevropská studia (jedno a dvouoborové studium, prezenční 

forma, SP filologie)

2. Žádosti o rozšíření akreditace stávajících studijních programů 
o akreditace nových studijních oborů 

2.1 Bakalářské studijní obory 

mongolistika (dvouoborové studium, prezenční forma, SP filologie)
tibetanistika (jedno a dvouoborové studium, prezenční forma, 

SP filologie)

2.2 Navazující magisterské studijní obory

Anglický jazyk (jedno a dvouoborové studium, prezenční forma, 
SP filologie)

Anglofonní literatury a kultury (jedno a dvouoborové studium, 
prezenční forma, SP filologie)

Arabistika (jedno a dvouoborové studium, prezenční forma, 
SP filologie)

Finská filologie (dvouoborové studium, prezenční forma, 
SP filologie)

Jihovýchodoevropská studia (dvouoborové studium, prezenční 
forma, SP filologie)

novořecká filologie (dvouoborové studium, prezenční forma, 
SP filologie)

mongolistika (dvouoborové studium, prezenční forma, SP filologie)

3. Žádosti o prodloužení platnosti akreditace stávajících doktorských 
studijních oborů

informační věda (prezenční a kombinovaná forma, SP informační 
studia a knihovnictví)

4. Žádosti o prodloužení platnosti akreditací na dostudování 

4.1 Bakalářské studijní obory 

tibeto–mongolská studia (jednooborové studium, prezenční forma, 
SP filologie)

4.2 Navazující magisterské studijní obory 

Anglistika–amerikanistika (dvouoborové studium, prezenční forma, 
SP anglistika–amerikanistika)

iberoamerikanistika (jednooborové studium, prezenční forma, 
SP filologie)

Historie (jednooborové studium, prezenční forma, SP historické vědy)

5. Žádosti o akreditaci studijního programu v cizím jazyce

5.1 Navazující magisterské studijní programy

History–General History (SP History) 
l’histoire–l’histoire générale (SP Les sciences historiques)

6. Žádosti o změnu názvu studijního oboru

Žádost o změnu názvu doktorského studijního oboru pravěká 
a středověká archeologie ve SP historie na archeologie 
pravěku a středověku
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typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

B P, K PEDAGOGIKA B7501 Andragogika 
a personální řízení ANPR 752 40 46 72 36

B P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ B7313

Angličtina pro 
mezikulturní 
komunikaci 

AK 551 30 40 65 21

B P ANGLISTIKA– 
AMERIKANISTIKA B7311 Anglistika– 

amerikanistika AAA 495 80 99 70 75

B P FILOLOGIE B7310 Arabistika AR 139 12 12 84 12

B P HISTORICKÉ VĚDY B7105
Archeologie 
pravěku 
a středověku

AP 37 25 16 52 13

B P, K HISTORICKÉ  
VĚDY B7105

Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické

ARHP 79 35 36 60 28

B P FILOLOGIE B7310 Český jazyk 
a literatura CL 611 150 155 51 98

B P FILOLOGIE B7310 Čeština pro cizince CC 63 20 22 70 19

B P
ČEŠTINA 
V KOMUNIKACI 
NESLYŠÍCÍCH

B7312
Čeština 
v komunikaci 
neslyšících 

CN 99 30 30 65 23

B P FILOLOGIE B7310 Dánská studia DN 92 25 24 52 17

B P HISTORICKÉ VĚDY B7105 Dějiny a kultura 
islámských zemí DIZ 115 15 15 53 11

B P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

B8109 Dějiny umění DU 261 35 37 70 35

B P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

B8109 Divadelní věda DV 101 20 22 50 17

Příloha č. 5

Počty přihlášených a přijatých uchazečů pro akademický rok 2011/2012 a počty studentů zapsaných do 1. ročníku studia na FF uk v akademickém 
roce 2012/2013



typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

B P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

B8109 Estetika EST 107 25 30 60 24

B P HISTORICKÉ  
VĚDY B7505 Etnologie ETN 62 25 25 55 16

B P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

B8109 Filmová studia FIV 178 20 20 66 17

B P FILOZOFIE B6101 Filozofie FS 209 45 58 72 49

B P FILOLOGIE B7310 Fonetika FON 33 10 8 51 7

B P FILOLOGIE B7310 Francouzská 
filologie FF 122 40 41 74 33

B P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ B7313

Francouzština 
pro mezikulturní 
komunikaci 

FK 157 25 25 54 18

B P FILOLOGIE B7310 Hispanistika HP 106 35 36 78 29

B P HISTORICKÉ  
VĚDY B7105 Historie HS 357 100 105 70 83

B P HISTORICKÉ  
VĚDY B7105 Historie – Evropská 

studia HES 87 15 17 84 15

B P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

B8109 Hudební věda HDV 72 20 21 60 17

B P FILOLOGIE B7310 Indologie INDL 39 15 16 59 11

B P, K
INFORMAČNÍ 
STUDIA 
A KNIHOVNICTVÍ

B7201 Informační studia 
a knihovnictví INSK 229 90 91 145 80

B P FILOLOGIE B7310 Italianistika ITA 89 25 25 78 16

B P FILOLOGIE B7310 Japonská studia JP 229 18 19 75 19

B P FILOLOGIE B7310 Jihovýchodoevropská
studia JV 46 40 27 51 22

B P HISTORICKÉ  
VĚDY B7105 Klasická archeologie ARK 43 15 15 71 13



 66 | 67Přílohy

typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

B P FILOLOGIE B7310 Koreanistika KO 54 15 17 66 16

B P FILOLOGIE B7310 Latina (Latinský 
jazyk a literatura) LT (LJL) 24 22 10 53 6

B P LOGIKA B6142 Logika LG 60 30 28 50 20

B P FILOLOGIE B7310 Mongolistika MO 11 15 7 62 6

B P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ B7313

Němčina pro 
mezikulturní 
komunikaci 

NK 149 25 25 50 15

B P FILOLOGIE B7310 Německý jazyk 
a literatura NJL 108 60 52 53 38

B P FILOLOGIE N7310 Nizozemský jazyk 
a literatura NL 45 20 20 61 17

B P FILOLOGIE B7310
Novořečtina 
(Novořecká 
filologie)

NR 
(NF) 29 25 13 53 8

B P FILOLOGIE B7310 Obecná jazykověda OBJ 56 18 18 77 14

B P, K PEDAGOGIKA B7501 Pedagogika PD 192 30 34 75 27

B P POLITOLOGIE B6701 Politologie PO 278 60 58 50 41

B P FILOLOGIE B7310 Portugalistika POR 31 15 15 50 12

B P PSYCHOLOGIE B7701 Psychologie PSY 1192 50 69 70 67

B P FILOZOFIE B6101 Religionistika RL 63 20 20 53 17

B P FILOLOGIE B7310 Romistika ROM 32 25 22 76 18

B P FILOLOGIE B7310 Ruský jazyk 
a literatura RJL 49 20 19 51 10

B P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ B7313

Ruština pro 
mezikulturní 
komunikaci 

RK 113 20 13 50 8

B P FILOLOGIE B7310 Sinologie TJ 71 20 21 59 17

B P
SOCIÁLNÍ 
POLITIKA – 
SOCIÁLNÍ PRÁCE

B6731 Sociální práce SOPR 159 35 40 69 34



typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

B P SOCIOLOGIE B6703 Sociologicko- 
-ekonomická studia SOEK 58 17 17 69 13

B P SOCIOLOGIE B6703 Sociologie SG 118 20 24 73 17

B P FILOLOGIE B7310 Starořečtina (Řecká 
antická filologie)

RC 
(RAF) 27 25 10 51 4

B P FILOLOGIE B7310 Středoevropská 
studia SE 47 25 21 52 12

B P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ B7313

Španělština pro 
mezikulturní 
komunikaci 

SK 81 20 17 53 12

B P FILOLOGIE B7310 Tibeto-mongolská 
studia TMS 13 15 8 54 6

B P FILOLOGIE B7310 Turkologie TU 46 20 19 53 12

B P FILOLOGIE B7310 Východoevropská 
studia VE 92 40 28 52 21

Celkem (pro bakalářské 
studium) 8758 1787 1778 1362

typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

N P PEDAGOGIKA N7501 Andragogika 
a personální řízení ANDR 140 25 25 72 21

N P ANGLISTIKA– 
AMERIKANISTIKA N7311 Anglistika– 

amerikanistika AAA 138 80 45 50 33

N P, K HISTORICKÉ VĚDY N7105
Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické 

ARCH 21 25 10 55 6

N P HISTORICKÉ VĚDY N7105
Archeologie 
pravěku 
a středověku

APS 51 25 31 53 29

N P FILOLOGIE N7310
Český jazyk – 
specializační 
studium

CJS 53 25 16 52 8

N P FILOLOGIE N7310 Český jazyk 
a literatura CJL 117 60 38 50 13
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typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

N P FILOLOGIE N7310 Čeština pro cizince CCE 27 10 12 68 10

N P
ČEŠTINA 
V KOMUNIKACI 
NESLYŠÍCÍCH

N7312
Čeština 
v komunikaci 
neslyšících

CNES 21 15 16 63 13

N P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

N8109 Dějiny umění DUM 85 30 30 60 27

N P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

N8109 Divadelní věda DIV 21 10 4 50 2

N P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

N8109 Estetika ESN 34 15 11 50 10

N P HISTORICKÉ VĚDY N7105 Etnologie ETNO 46 20 22 80 17

N P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

N8109 Filmová studia FIS 27 5 5 100 3

N P FILOZOFIE N6101 Filozofie FIL 66 20 23 75 20

N P FILOLOGIE N7310 Fonetika FOT 15 5 8 75 5

N P FILOLOGIE N7310 Francouzská 
filologie FF 28 20 16 58 14

N P FILOLOGIE N7310 Hispanistika HP 29 25 19 71 17

N P HISTORICKÉ VĚDY N7105 Historie HIS 174 70 81 75 73

N P
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

N8109 Hudební věda HV 31 12 14 62 13

N P FILOLOGIE N7310 Iberoamerikanistika IBRF 46 15 16 84 11

N P FILOLOGIE N7310 Indologie INDL 6 10 6 80 6

N P, K
INFORMAČNÍ 
STUDIA 
A KNIHOVNICTVÍ

N7201 Informační studia 
a knihovnictví INSK 135 55 60 74 49

N P FILOLOGIE N7310 Italianistika ITL 19 20 15 63 13

N P FILOLOGIE N7310 Japonská studia JPS 18 10 9 59 7

N P FILOLOGIE N7310 Jihovýchodoevropská 
studia JVS 11 20 9 60 6

N P HISTORICKÉ VĚDY N7105 Klasická archeologie ARK 21 15 15 53 13



typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

N P FILOLOGIE N7310 Klínopis KLIN 1 10 0 0 0

N P FILOLOGIE N7310 Komparatistika KOM 25 20 15 60 10

N P FILOLOGIE N7310 Koreanistika KOR 2 10 2 70 1

N P FILOLOGIE N7310 Latina LAT 3 10 2 91 2

N P FILOLOGIE N7310 Latinská 
medievistika LM 6 10 4 75 1

N P LOGIKA N6142 Logika LOG 11 10 5 60 2

N P FILOLOGIE N7310 Lusobrazilská studia LUS 7 10 6 50 3

N P FILOLOGIE N7310 Německý jazyk 
a literatura NEJ 46 30 23 50 16

N P, K PEDAGOGIKA N7501 Pedagogika PED 159 20 22 74 17

N P POLITOLOGIE N6701 Politické teorie PT 11 10 0 50 0

N P POLITOLOGIE N6701 Politické teorie 
a současné dějiny POT 82 30 25 50 18

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313 Překladatelství: 

čeština–angličtina PCA 62 12 12 53 7

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313

Překladatelství: 
čeština– 
francouzština 

PCF 33 12 15 63 8

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313 Překladatelství: 

čeština–němčina PCN 36 12 8 65 5

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313 Překladatelství: 

čeština–ruština PCR 19 10 4 74 4

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313 Překladatelství: 

čeština–španělština PCS 18 10 8 51 3

N P PSYCHOLOGIE N7701 Psychologie PSG 49 25 12 59 12

N P FILOZOFIE N6101 Religionistika REL 15 10 7 70 7

N P FILOLOGIE N7310 Romistika ROM 5 10 5 85 4

N P FILOLOGIE N7310 Sinologie SIN 13 15 10 50 8

N P FILOLOGIE N7310 Skandinavistika SKA 14 25 13 51 9
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typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Bodů 

k přijetí
Počet 

zapsaných

N P PEDAGOGIKA N7501 Sociální pedagogika PDS 103 20 20 71 20

N P
SOCIÁLNÍ 
POLITIKA – 
SOCIÁLNÍ PRÁCE

N6731 Sociální práce SOCP 140 30 36 75 29

N P SOCIOLOGIE N6703 Sociologie SOC 85 30 31 64 19

N P FILOLOGIE N7310 Starořečtina RC 5 10 3 84 2

N P FILOLOGIE N7310 Středoevropská 
studia SES 19 20 12 61 7

N P
INFORMAČNÍ 
STUDIA 
A KNIHOVNICTVÍ

N7201 Studia nových 
médií SNM 125 20 25 71 20

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313 Tlumočnictví: 

čeština–angličtina TCA 46 12 10 58 7

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313

Tlumočnictví: 
čeština– 
francouzština 

TCF 26 12 12 57 8

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313 Tlumočnictví: 

čeština–němčina TCN 29 12 7 56 5

N P PŘEKLADATELSTVÍ 
A TLUMOČNICTVÍ N7313 Tlumočnictví: 

čeština–španělština TCS 13 12 6 54 4

N P FILOLOGIE N7310 Turkologie TRK 7 10 2 70 2

N P UČITELSTVÍ PRO 
STŘEDNÍ ŠKOLY N7504

Učitelství českého 
jazyka a literatury 
pro SŠ

UCSS 70 40 35 50 19

N P UČITELSTVÍ PRO 
STŘEDNÍ ŠKOLY N7504 Učitelství češtiny 

jako cizího jazyka UCCJ 102 35 42 62 25

N P UČITELSTVÍ PRO 
STŘEDNÍ ŠKOLY N7504

Učitelství 
latinského jazyka 
a literatury pro SŠ

ULSS 1 5 1 66 0

N K PEDAGOGIKA N7501 Učitelství 
pedagogiky PDU 84 10 11 71 10

N P FILOLOGIE N7310 Východoevropská 
studia VES 42 20 20 51 14

Celkem (pro magisterské 
studium) 2894 1251 1027 767



typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Počet 

zapsaných

P P, K FILOLOGIE

P7310

Anglická a americká 
literatura XANL 10 8 9 8

P P, K FILOLOGIE English and 
American Literature XANE 0 5 0 0

P P, K FILOLOGIE P7310 Anglický jazyk XANJ 3 6 1 0

P P, K FILOLOGIE P7310 Český jazyk XCJ 6 12 5 5

P P, K FILOLOGIE P7310
Dějiny české 
literatury a teorie 
literatury

XCL 9 5 5 5

P P, K FILOLOGIE P7310 Didaktika 
konkrétního jazyka XDKJ 7 12 6 6

P P, K FILOLOGIE P7310 Fonetika XFO 3 1 2 2

P P, K FILOLOGIE P7310 Germánské jazyky 
a literatury XGER 12 8 8 8

P P, K FILOLOGIE P7310 Jazyky zemí Asie 
a Afriky XJAA 5 5 4 4

P P, K FILOLOGIE P7310 Klasická filologie XKLF 0 4 0 0

P P, K FILOLOGIE P7310

Latinská 
medievistika 
a novolatinská 
studia

XLME 3 4 3 3

P P, K FILOLOGIE P1103 Matematická 
lingvistika XMLI 5 5 4 4

P P, K FILOLOGIE P7310

Obecná 
a srovnávací 
literatura – 
komparatistika

XKOM 9 7 4 4

P P, K FILOLOGIE P7310 Obecná lingvistika XOBL 1 5 0 0

P P, K FILOLOGIE P7310 Románské jazyky XROJ 2 4 2 2

P P, K FILOLOGIE P7310 Románské 
literatury XROL 10 6 6 6

P P, K FILOLOGIE P7310 Slovanské filologie XSLE 8 8 7 6

P P, K FILOLOGIE P7310 Slovanské literatury XSLL 8 8 6 5
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typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Počet 

zapsaných

P P, K FILOLOGIE P7310
Teorie a dějiny 
literatur zemí Asie 
a Afriky

XTAA 7 7 7 7

P P, K FILOLOGIE P7310 Translatologie XTRA 5 6 4 4

P P, K FILOLOGIE P7310 Translatologie – AJ XTRE 1 2 0 0

P P, K FILOLOGIE P7310 Translatologie – FJ XTRF 1 1 1 1

P P, K FILOZOFIE P6101 Filozofie XFIL 11 10 9 8

P P, K FILOZOFIE P6101 Religionistika XREL 1 6 1 1

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 České dějiny XCDE 23 15 17 17

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Dějiny a kultury 
zemí Asie a Afriky XDAA 3 10 3 2

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Dějiny antického 
starověku XANT 0 2 0 0

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Egyptologie XEGY 5 5 5 5

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Etnologie XETN 13 6 6 7

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Historie/obecné 
dějiny XODE 9 10 8 8

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Iberoamerikanistika XIBE 2 8 1 1

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Klasická archeologie XARK 14 5 9 9

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105
Moderní 
hospodářské 
a sociální dějiny

XMHD 16 8 9 8

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105 Pomocné vědy 
historické XPVH 7 7 7 6

P P, K HISTORICKÉ VĚDY P7105
Pravěká 
a středověká 
archeologie

XPRA 22 12 17 13

P P, K
INFORMAČNÍ 
STUDIA 
A KNIHOVNICTVÍ

P7201 Informační věda XINF 5 12 3 3

P P LOGIKA P6142 Logika XLG 1 3 1 1

P P, K
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

P8109 Dějiny výtvarného 
umění XVU 21 12 14 14



typ SP Forma 
studia Studijní program kód 

programu Studijní obor zkratka 
oboru

Počet 
přihlášek mPP Počet 

přijatých
Počet 

zapsaných

P P, K
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

P8109 Divadelní věda XDV 5 3 3 3

P P, K
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

P8109 Estetika XEST 4 5 2 1

P P, K
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

P8109 Filmová věda XFV 4 3 4 3

P P, K
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

P8109 Hudební věda XHV 6 5 5 4

P P, K
OBECNÁ TEORIE 
A DĚJINY UMĚNÍ 
A KULTURY

P8109 Music studies XHVE 0 3 0 0

P P, K PEDAGOGIKA P7501 Pedagogika XPED 14 7 7 7

P P, K POLITOLOGIE P6701 Politologie XPOL 7 6 6 6

P P, K PSYCHOLOGIE P7701 Klinická psychologie XPSK 9 6 5 5

P P, K PSYCHOLOGIE P7701 Psychologie práce 
a organizace XPSP 4 3 2 2

P P, K PSYCHOLOGIE P7701 Sociální psychologie XPSS 7 6 4 4

P P, K SOCIOLOGIE P6703 Sociologie XSOC 16 10 11 9

Celkem (pro doktorské 
studium) 344 243 227
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Studijní program druh

typ studia 

CelkemBc. mgr. nav. 

P k P k P k

Filozofie

B6101 27

35M6101 1

N6101 7

Sociologie

B6703 27

49M6703 7

N6703 15

Sociální politika a sociální práce

B6731 2 13

35M6731

N6731 20

Historické vědy

B7105 96 11

203M7105 23 2

N7105 67 4

Informační studia a knihovnictví

B7201 48

103M7201

N7201 41 14

Filologie

B7310 204

365M7310 131

N7310 30

Anglistika–amerikanistika

B7311 33

55M7311 2

N7311 20

Čeština v komunikaci neslyšících
B7312 12

12
N7312

Pedagogika

B7501 32 22

143M7501 3 5

N7501 37 44

Příloha č. 6

Počet absolventů bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v roce 2012



Studijní program druh

typ studia 

CelkemBc. mgr. nav. 

P k P k P k

Humanitní studia M6107 80 80

Humanitní vědy 
B6145 3

4
N6145 1

Logika

B6142 3

8M6142 4

N6142 1

Politologie

B6701 32

44M6701 1

N6701 11

Překladatelství a tlumočnictví

B7313 13

23M7313 9

N7313 1

Učitelství pro střední školy M7504 0

Psychologie M7701 37 27 64

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

B8109 79

147M8109 46 5

N8109 17

CElkEm 657 384 329 1370
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Příloha č. 7

vnitřní granty 2012 – seznam podpořených projektů

Jméno Příjmení katedra název projektu

Jiřina Avukatu KSOC Analýza krajně pravicové scény na internetu  –  SNA přístup

Michaela Balcerová KTK Antropologie těla

Daniel Baránek ÚČD Proměny center a institucí židovského společenství na Novojičínsku

Martina Bardoňová ÚČD Baltasar de Zúňiga, diplomat u dvorů evropských panovníků

Alžběta Bezdíčková ÚGS Nové metody zpracování adjektivních frazémů z hlediska korpusové lingvistiky

Barbora Bokšteflová KFS Český sci-fi film v kontextu střední a východní Evropy

Jiří Boritzka ÚSD Život na hranici: konflikty a společenství na vojenské hranici v Chorvatsku a ve Slavonii v letech 
1568–1593

Michaela Buchtová ÚISK Digitální simulace v celoživotním vzdělávání: specifikace prvků s pozitivním vlivem na učení 
a informační chování

Jan Ciglbauer ÚHV Lübecký tropář – znovunalezený pramen středoevropské hudby

Eva Csémyová ÚDU Šablonová malba ve výzdobě interiérů a mobiliáře středověkých kostelů na severním Slovensku

Veronika Douchová KLOG Modifikace modálních logik pro studium estetických invariantů

Štěpán Drahokoupil ÚPOL Studium kompetitivního autoritářství ve světle tématu hybridních režimů

Monika Eretová ÚDU Sochař Franta Úprka a jeho sepulkrální tvorba

Marek Fapšo ÚČD Obrazy středověku a jejich význam pro konstituování moderního českého národa

Dita Fejlová ÚAJD Probíhající zvukové změny v češtině jako parametry využitelné při identifikaci mluvčího

Eduardo Fernández Couceiro ÚISK Informační potenciál předmluv a dedikací v českých tiscích doby jagellonské

Pavla Grabowski ÚGS Němčina jako lingua franca

Tereza Hanzlová ÚALK Výjezd na konferenci ESSE a konferenci „Solidarity, Memory, Identity“ v Gdaňsku

Jan Hasil ÚPRAV Komunikační souvislosti vybraných středověkých sídelních aglomerací na českobavorském 
pomezí

Gabriela Havlůjová ÚČD Lidice jako jméno, Lidice jako osud. Paměť a symbolika Lidic v mezinárodní perspektivě

Tereza Hejzlarová ÚETN Turkmenské umělecké řemeslo



Jméno Příjmení katedra název projektu

Jana Heranová FÚ Srovnání dvou metod zkoumání HNR v řečovém signálu: v softwaru PRAAT a v prostředí 
MATLAB

Petra Hesová ÚČLLV Ediční příprava neznámých textů Karla Sabiny

Julie Hubeňáková KTK Lokální komunity Papuy – Nové Guineje

Martina Chromá KJBS Získání a zpracování slovanských rukopisů s textem apokryfního Bartolomějova evangelia

Michal Ivan ÚFAR Pozice filozofie běžného jazyka a její význam pro současnou filozofii

Františka Jirousová ÚFAR Personalizace v díle Teilharda de Chardin

Tereza Jiroutová Kynčlová ÚALK Chicanská ženská literatura a transnacionální feminismus

Galina Kiryushina ÚALK Motiv hlasu v dílech Samuela Becketta určených pro média

Eliška Kleňhová ÚČJTK Situačně podmíněné proměny písňových textů

Jakub Kocurek ÚFAR Rostliny a buddhistická environmentální etika

Pavla Kokaislová ÚETN Srovnání změn v belúdžské kultuře v Turkmenistánu a v Íránu v závislosti na míře státních 
zásahů

Jan Koura ÚSD Rozhlasové vysílání „Hlasu Ameriky“ do Československa v letech 1948–1953

Vlastimil Král ÚPRAV Dálkové kontakty ve starší době bronzové ve východní části středních Čech – výpověď 
dochované hmotné kultury

Jiří Kroupa ÚHV Pamětní kniha kongregace bl. Panny Marie u sv. Klimenta v Praze (1579–1621): komentovaná 
kritická edice

Marta Ljubková ÚČLLV Hledání hrdiny v současném českém dramatu

Andrea Lvová ÚJCA Kategorie romství z pohledu Romů ve vybraných lokalitách na Slovensku a v Bosně 
a Hercegovině

Jiří Mácha ÚČNK Identita textu jako objekt exaktního měření

Jaroslava Marešová ÚRS Autobiografická a pseudoautobiografická literatura španělského Zlatého věku

Hana Marková KPSY Validizační studie neuropsychologických metod: Test hodin, Reyova-Osterriethova komplexní 
figura, Blue Velvet Arena

Lucie Maršíková ÚČLLV Bibliografie kritické recepce skandinávských literatur v českých zemích na přelomu 
19. a 20. století

Olga Melniková ÚVES Hledání národní identity. Konflikt města a venkova v ukrajinské próze konce 19. století a první 
třetiny 20. století
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Jméno Příjmení katedra název projektu

Jakub Mlynář KSOC Konflikt identit v zrcadle autobiografického výzkumu: skupinové identity českých a slovenských 
Židů a jejich reflexe v životopisném vyprávění

Veronika Mráčková ÚHV Nápěvy jednohlasých hymnů v pozdně středověké Evropě

Terezie Nekvindová ÚDU Československé výstavnictví v letech 1945–1970 na pozadí studené války

Štěpán Pavlík ÚDLV Fonologický systém jazyka Namuyi

Martin Pehal ÚFAR Interpretation of Spell 166 of the Book of the Dead (papyrus Berlin 3031)

Jiřina Popelíková ÚAJD Sto let české anglistiky

Hana Prokšová ÚČJTK Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících

Lenka Pučalíková ÚGS Pražská studentská germanistická konference PRAGESTT – 2. ročník

František Reismüller ÚDLV Studie o čínské spisovatelce Can Xue, doplněná o překlad povídek a esejů

Gabriela Romanová ÚČLLV Vydání článkové bibliografie undergroundového samizdatového časopisu SADO-MASO

Alena Růžičková ÚJCA Fotodokumentace kultury pohřbívání u romské menšiny v České republice a na Slovensku

Anna Říhová KPSY Partnerské vztahy u osob se schizofrenním onemocněním

Milan Soutor ÚFAR Naturalistický obrat Betranda Russella

Oleksandr Sukhanek KJBS Výzkum české krajanské komunity na jihu Ukrajiny

Barbora Šipošová KPSY Raná komunikace: Biopsychologický pohled na mateřskou emocionální sensitivitu a její vliv na 
schopnost kojence sdílet emoce

Kateřina Šormová ÚČJTK Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce

Pavel Šturm FÚ Principy slabičné segmentace v češtině

Petr Švarný KLOG Užití temporálních logik ve fyzice

Ivana Tabak ÚHV Pramenný výzkum a problematika kritického vydání Koncertu pro klavír a orchestr č. 4 
(Inkantace) Bohuslava Martinů

Pavel Taibl ÚPRAV Sídelní struktura Hořovicka ve středověku

Pavla Tichá ÚPOL Proměna severokorejského režimu v 70. letech ve světle politologických teorií 
a československých dokumentů diplomatické povahy

Dmitriy Timofeev ÚČJTK Jazyková politika v českých zemích za vlády Josefa II. (1780–1790)

Helena Tůmová ÚKAR Pozdně antická Ravenna ve světle nových archeologických nálezů a studia architektonické 
dekorace ravennských basilik



Jméno Příjmení katedra název projektu

Alla Tymofeyeva ÚBS Právnická mluva v kontextu českého, ruského, ukrajinského a anglického jazyka

Michal Vašíček ÚVES Proměny rusínských nářečí na východním Slovensku a Zakarpatské Ukrajině

Petra Vavroušová ÚTRL Teorie překladu a tlumočení prismatem současných španělských translatologů

Lucie Vávrová ÚGS Němčina jako jazyk vědy v České republice

Lucie Vavříková ÚISK Bibliometrické mapování oboru informační a knihovní věda

Magdaléna Vitásková ÚBVA „Iniciační příběhy“ jakožto žánr středověké islámské filosoficko mystické literatury

Kateřina Vytejčková ÚETN Vesnice usedlých nomádů – Yörük köyü

Lenka Weingartová FÚ Lokální spektrální charakteristiky mluvčího

Barbora Weissová ÚKAR Detekce provenience řeckých transportních amfor na území starověké Thrákie

Lenka Žehrová ÚČLLV Knižní vydání vzájemné korespondence Jakuba Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem
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katedra/Ústav název kurzu Počet posluchačů

Jazykové centrum Angličtina – 5 kurzů 45

Němčina – 2 kurzy 16

Ruština – 1 kurz 12

Latina – 1 kurz 5

Katedra andragogiky Andragogika XIV. běh 62

Andragogika XV. běh 39

Andragogika XVI. běh 46

Andragogika XVII. běh 53

Pracovní právo pro personalisty 28

Přípravný kurz ke studiu oboru andragogika 60

Katedra divadelní vědy Přípravný kurz Divadlo do kapsy 38

Drama v dějinách: Drama jako zrcadlo dobové divadelní kultury 7

Česká cesta k antice 6

Katedra filmových studií Úvod do teorie a dějin filmu 19

Katedra pomocných věd historických 
a archivního studia Archivní kurz 15

Katedra psychologie Psycholog ve zdravotnictví 44

Psycholog ve zdravotnictví 31

Psycholog ve zdravotnictví 41

Studium pro výchovné poradce 39

Studium pro výchovné poradce 31

Studium pro výchovné poradce 26

Psychologie pro každý den 77

Škola jako místo setkávání – konference 124

Příloha č. 8

Přehled realizovaných programů CŽv



katedra/Ústav název kurzu Počet posluchačů

Učitelství společenské a ekonomické vědy 23

Učitelství pro SŠ 70

Přípravný kurz ke studiu psychologie 131

Katedra psychologie
Centrum dalšího vzdělávání Kurz pro metodiky prevence na školách 11

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Neslyšící lektor českého znakového jazyka 11

Uvedení do jazykové a literární bohemistiky 50

Ústav Dálného východu Kapitoly z japonské kultury 25

Ústav hudební vědy Seznámení s hudební vědou 16

Ústav germánských studií Přípravný kurz na přijímací zkoušky z NJ 26

Ústav translatologie Evropský kurz konferenčního tlumočení 13

Přípravný kurz – Mezikulturní komunikace A a B 62
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název programu posluchačů ženy muži

Programy v zimním semestru – 1. ročník      

Archeologie pravěku a středověku 69 55 14

Cesty do Orientu od konce 19. do první poloviny 20. století 112 101 11

Fenomény světových dějin od antiky po současnost 241 197 44

Historická geografie a obraz české krajiny v mapách 94 69 25

Když dva dělají totéž, není to totéž: jedna hra – dva režiséři 64 61 3

Kultura starého Egypta 216 180 36

Kulturní vazby Čechů a Slováků s jižními Slovany ve společné habsburské monarchii 45 40 5

Nové pohledy na problémy vzdělávání a výchovy 25 24 1

Praktický kurz českého znakového jazyka 11 10 1

Role knihoven a informačních institucí v informační společnosti 7 6 1

Tvůrčí přístup k životu 160 153 7

Programy v zimním semestru – 2. ročník      

Etnologické aspekty tradice 2. ročník 20 16 4

Kapitoly z dějin evropského umění 2. ročník 205 182 23

Psychologie pro všední den 2. ročník 144 133 11

Vícesemestrální programy – zahájení v zimním semestru      

Kondiční cvičení pro seniory I. 46 42 4

Místa české historické paměti I. 169 154 15

Velké postavy antického světa I. – Řecko 245 214 31

Příloha č. 9

Přehled realizovaných programů u3v



název programu posluchačů ženy muži

Semináře a cvičení v zimním semestru      

Konverzační jazykový kurz – Němčina pro seniory 24 20 4

Mentální jogging 18 17 1

Psychologie pro pohodu v seniorském věku – seminář 61 54 7

Seminář k regionálním a osobním dějinám 25 21 3

Programy v letním semestru – 1. ročník      

České filmové herectví 129 112 17

Druhy, žánry a formy evropské hudby od středověku po současnost 118 100 18

Jazykový obraz světa 15 15 0

Kapitoly z dějin českého překladu: překladatelé jako zprostředkovatelé mezikulturní komunikace od 
renesance po současnost 22 20 2

Osobní zkušenosti a vzorce jednání v proměnách české/československé společnosti 19. a 20. století 49 42 7

Příběh jednoho impéria. Velká Británie a (versus) svět v 18.–20. století 229 195 34

Psychologie pro všední den 1. ročník 121 106 15

Umění antického Středomoří 190 164 26

Vícesemestrální programy – pokračující v letním semestru      

Kondiční cvičení pro seniory II. 49 45 4

Místa české historické paměti II. 169 154 15

Semináře a cvičení v letním semestru      

Abychom si lépe rozuměli 24 20 4

Jak se nedat v životě 45 40 5

Konverzační jazykový kurz – Angličtina pro seniory 26 24 2
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Příloha č. 10

Seznam disertací obhájených na FF uk v roce 2012

datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

25.01.2012 Klára Kostková Didaktika konkrétního jazyka Interkulturní komunikační kompetence. Rozvoj interkulturní 
komunikační kompetence studentů učitelství anglického jazyka

27.01.2012 Roman Chýla Informační věda Automated methods of textual content analysis and 
description of text structures

07.02.2012 Aleš Franc Etnologie
Zahraniční studenti češtiny v České republice (Příspěvek 
k problematice migrace a studentů-migrantů v českém 
prostředí)

08.02.2012 Roman Kodet Historie/obecné dějiny Rakousko-Uhersko a Osmanská říše v letech 1896–1914

09.02.2012 Ondřej Klimeš Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Awakened land: Uyghur ideas of nation and nationalism, 
1889–1949

13.02.2012 Jan Kosek Kulturologie Kulturní a historické kořeny a souvislosti stereotypů 
a předsudků

13.02.2012 Marek Kučera Kulturologie Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona

13.02.2012 Tereza Marčíková Kulturologie Dospívání a dospělost v Čechách (Vynořující se dospělost 
očima mladých lidí a jejich matek)

15.02.2012 Vladislav Knoll Slovanské filologie Vliv německého jazyka na kašubštinu a jeho konfrontace 
s vlivem polštiny

21.02.2012 David Sehnal Jazyky zemí Asie a Afriky Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem

29.02.2012 Markéta Vladyková Historie/obecné dějiny Vliv učení Viléma z Ockhamu na politiku Ludvíka IV. 
Bavorského

07.03.2012 Hana Matysková České dějiny Komunistky ve 20. letech

13.03.2012 Ondřej Daniel Historie/obecné dějiny Představy migrantů z bývalé Jugoslávie v západní Evropě 
(Francie a Rakousko)

15.03.2012 Tomáš Bouška Politologie Jáchymovští političtí vězni. Orální historie v teorii a praxi

15.03.2012 Michal Hrušík Politologie Vplyv medzinárodného spoločenstva na etnické konflikty 
západného Balkánu

23.03.2012 Oliver Manfred 
Engelhardt Obecná lingvistika

Das Sprachmanagement in großen multinationalen 
Unternehmen deutscher Herkunft in der Tschechischen 
Republik



datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

27.03.2012 Petra Písařová Etnologie Tělo a islám

28.03.2012 Josef Kasal Kulturologie Kultura a divácké násilí

29.03.2012 Markéta Hončová Románské jazyky La scelta del verbo ausiliare nei dialetti di Corropoli e Nereto

29.03.2012 Richard Vacula Románské jazyky Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol 
Calandreta

04.04.2012 Gabriela Thöndlová Sociologie Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve 
Svobodném státu Bavorsku

05.04.2012 Alena Volrábová Dějiny výtvarného umění
Vývoj umění kresby v německy mluvících zemích od 15. do 
1. poloviny 17. století s ohledem na její zastoupení v českých 
a moravských sbírkách

19.04.2012 Hana Kosáková Slovanské literatury Aspekty skazu (k literárněteoretickému uvažování 
B. M. Ejchenbauma)

25.04.2012 Vít Vaníček Anglická a americká literatura Territory and Deterritorialization in Works of Thomas 
Pynchon: Space in the Post-Modern Novel

26.04.2012 Marcel Fišer Dějiny výtvarného umění Výtvarná symposia v šedesátých letech

27.04.2012 Jana Hřebíková Hudební věda Rezeption der Werke Bohuslav Martinůs im 
deutschsprachingen Musikleben der Jahre 1923–1939

02.05.2012 Helena Kokešová České dějiny Eduard Albert a realisté. Osobnost Eduarda Alberta a jeho 
role v české politice v 80. a 90. letech 19. století

02.05.2012 Filip Nerad Historie/obecné dějiny Německo a irské separatistické hnutí. Německo-irská 
spolupráce do vzniku Irského svobodného státu

02.05.2012 Michal Ulvr Historie/obecné dějiny Nukleární společnost. Spojené státy v letech 1945–1964

03.05.2012 Václav Lábus Český jazyk Oronymie a hydronymie CHKO Jizerské hory

10.05.2012 Olga Nádvorníková Románské jazyky Korpusová analýza faktorů sémantické interpretace 
francouzského gérondivu

11.05.2012 Andrea Felcmanová Anglický jazyk Lexical coselections in non-native speaker English text

14.05.2012 Jan Halák Filozofie La simultanéité de l’incompossible comme index de l’Etre 
vertical dans la philosophie de M. Merleau-Ponty

17.05.2012 Veronika Matějková Dějiny české literatury a teorie literatury Komparativní přístupy Karla Krejčího v jeho pojetí české 
a polské literatury

17.05.2012 Vít Schmarc Dějiny české literatury a teorie literatury Zem ocele a lyr. Subjekty a ideologie v kultuře českého 
stalinismu (1948–1953)
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datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

21.05.2012 Vít Aschenbrenner Hudební věda Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech 
v 18. století

21.05.2012 Markéta Kabelková Hudební věda Václav Jan Tomášek (1774–1850). Život a dílo

29.05.2012 Michal Křen Matematická lingvistika Diachronní srovnání synchronních korpusů

30.05.2012 Ludmila Natovová Klinická psychologie Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostredníctvím 
počítačových metod

30.05.2012 Zuzana Vihanová Jazyky zemí Asie a Afriky Aspects of Linquistic Variability in Tamil Short Fiction

01.06.2012 Bogdan Dichev Slovanské literatury Modely komického v Haškově románu „Švejk“ v porovnání 
s vrcholnými satirickými díly bulharské, ruské a srbské beletrie

01.06.2012 Zlatina Jeřábková Slovanské literatury Západoevropské impulsy bulharského diabolismu (Pohled na 
bulharskou literaturu ve 20. letech XX. století)

01.06.2012 Michal Řoutil Slovanské literatury
Jurodivost a jiné projevy substandardního chování z pohledu 
řečově-komunikačních taktik. Na materiálu Minejí pro čtení 
Dimitrije Rostovského

04.06.2012 Šárka Timarová Translatologie Využití pracovní paměti v procesu simultánního tlumočení

05.06.2012 Ondřej Hubáček Kulturologie Sociokulturní adaptace lokálních společenství

05.06.2012 Anna Šírová-Majkrzak Kulturologie Interkulturní komunikace blízkých kultur ve světle česko-
polského příkladu

05.06.2012 Lucie Zadražilová Kulturologie Sociokulturní pohled na problematiku bydlení 
v Československu ve 2. polovině 20. století

07.06.2012 Iva Žlábková Pedagogika Srovnání úspěšnosti pubescentů ve volnočasových aktivitách 
a ve škole

11.06.2012 Ivana Polley České dějiny Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF 
po druhé světové válce ve Velké Británii

12.06.2012 Vlasta Dufková Románské literatury Joao Guimaraes Rosa, Burití: komentovaný překlad

12.06.2012 Šárka Grauová Románské literatury Překlad jako kulturní fenomén. George Steiner: Po Bábelu

12.06.2012 Anna Kareninová Románské literatury Céline v Čechách

13.06.2012 Milan Hes Didaktika dějepisu Didaktické aspekty historické paměti holocaustu

13.06.2012 Petr Rak Pomocné vědy historické Kadaňské městské knihy a správa města v letech 1465–1620

13.06.2012 Hana Vobrátilková Pomocné vědy historické Měšťanské domy Starého Města pražského ve světle 
vizitačního protokolu tereziánského katastru



datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

14.06.2012 Vlastimil Blecha Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Political Movements of Dalits in South India

14.06.2012 Josef Ženka Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Politické a vojenské elity v Granadském emirátu

15.06.2012 Jaroslav Svátek České dějiny
Discours et récit de noble voyageur a la fin du Moyen Âge 
(Ogier d’ Anglure, Nompar de Caumont, Guillebert de Lannoy, 
Bertrandon de la Broquiere)

20.06.2012 Tomáš Jirsa Dějiny české literatury a teorie literatury Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu

20.06.2012 Karel Kolařík Dějiny české literatury a teorie literatury Věčné jinošství Jiřího Karáska ze Lvovic

20.06.2012 Jiří Noha České dějiny Sociální demokracie v meziválečném Československu – 
osobnosti, ideje, trendy 1920–1937

20.06.2012 Richard Vašek České dějiny Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

21.06.2012 Petra Ježková Divadelní věda Obležen národem dramatiků. Jan Lier kritik a dramaturg 
Národního divadla

21.06.2012 Anna Mištinová Románské jazyky Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké 
španělštině. Diachronie a synchronie

21.06.2012 Martina Power Historie/obecné dějiny
Vnímání zemských hranic a jejich role v členění geografického 
prostoru: irsko-britská a česko-německá hranice v letech 
1750–1850

21.06.2012 Jaroslav Štichauer Románské jazyky La dérivation suffixale nominale en français préclassique

25.06.2012 Soňa Bendíková Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Kótové z modrých hor: Mýty a pověsti

25.06.2012 Josef Bernard Sociologie Komunální politika malých obcí a její neformální aspekty

25.06.2012 Jakub Halama Pravěká a středověká archeologie
Římsko-germánské vztahy a kontakty ve světle nálezů 
předmětů římské provenience v Čechách, zvláště TERRY 
SIGILLATY

25.06.2012 Tomáš Jelínek Matematická lingvistika
Forma a funkce u substantiv v češtině: vztah pádu 
a syntaktické funkce. Na materiálu korpusu současné psané 
češtiny (SYN2005)

25.06.2012 Sabina Mattová Pravěká a středověká archeologie
Příspěvek k poznání způsobu obživy na přelomu neolitu 
a eneolitu (srovnávací studie západního kulturního okruhu 
s oblastí Čech a Moravy)

25.06.2012 František Tůma Didaktika konkrétního jazyka
Developing communicative competence through online 
discussion tasks: computer mediated communication and the 
skill of writing
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datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

25.06.2012 Jan Urban Sociologie
Organic food consumption as an example of pro-
environmental behavior: application of the theory of planned 
behavior

26.06.2012 Martin Havlík Obecná lingvistika Sekvenční a prozodické aspekty rozhovoru

26.06.2012 Jan Hutař Informační věda Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty

26.06.2012 František Kostiha Informační věda Měření a hodnocení kvality informačních systémů

27.06.2012 Petra Zia Sluková Informační věda Role informace a komunikace v organizaci. Diagnostické 
nástroje informačních a komunikačních procesů

27.06.2012 Marcela Starcová Moderní hospodářské a sociální dějiny Zásobování a obchod s potravinami v Praze v meziválečném 
období

27.06.2012 Jana Trousilová Moderní hospodářské a sociální dějiny Živnostenské podnikání v Rakovníku v první polovině 
20. století na příkladu krejčovských a oděvních živností

27.06.2012 Petra Večeřová Informační věda Knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a Jan Othmar Jakubův Dačický

28.06.2012 Zdeněk Beran Anglická a americká literatura Romantické impulsy ve viktoriánské literatuře

28.06.2012 Markéta Olehlová Anglická a americká literatura Identity and Displacement in Contemporary Postcolonial 
Fiction

28.06.2012 Anna Světlíková Anglická a americká literatura Typology as Rhetoric: Reading Jonathan Edwards

29.06.2012 Petr Janeček Etnologie
Současná pověst a fáma v České republice. Vznik, geneze 
a sociální a kulturní funkce domácího urbánního folkloru 
v mezinárodním kontextu

29.06.2012 Jana Muhič Vobořilová Etnologie Mongolští nomádi: zákazy a přírodní kulty. Tabuizované jevy 
a jejich jazyková vyjádření

29.06.2012 Michal Petrášek Etnologie Sexuální aktivita v dospívání jako přechodový rituál do sociální 
dospělosti

29.06.2012 Kamila Smejkalová Český jazyk Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie

29.06.2012 Jan Vávra Kulturologie Zrození post-uhlíkové společnosti? (Kulturní změna očima 
lokální komunity)

02.07.2012 David Studenovský Fonetika Akustické vlastnosti českých diftongů

03.09.2012 Miroslav Dobeš Pravěká a středověká archeologie Měď v eneolitických Čechách

03.09.2012 Martina Kotková Pravěká a středověká archeologie
Kulturněhistorický obraz severozápadních Čech a saského 
Polabí v raném středověku: na příkladě hrnčířství 
a fortifikačního stavitelství



datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

03.09.2012 Drahomíra Malyková Pravěká a středověká archeologie Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší 
a pozdní doby bronzové ve středních Čechách

04.09.2012 Zdeněk Bělonožník Sociologie Sovětská civilizace. Fenomén SSSR v reflexi soudobé ruské 
sociologie

04.09.2012 Vojtěch Kouba Kulturologie Tradice a modernita v sociokulturní animaci církevních 
památek

04.09.2012 Hana Králová Historie/obecné dějiny Rakousko-uherská zahraniční služba v letech 1868–1918

04.09.2012 Mario Kubaš Kulturologie Kreativita a kreativní průmysly: redefinice ekonomiky a kultury

04.09.2012 Hana Maříková Sociologie Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí 
v rodinách s pečujícími otci

04.09.2012 Marek Merhaut Kulturologie Etika v hotelových řetězcích jako součást kultury cestovního 
ruchu

04.09.2012 Barbora Půtová Kulturologie Pravěká kultura a zrození lidské imaginace

04.09.2012 Tomáš Vokáč Divadelní věda Angažované drama všedního dne (Francouzské sociálně 
angažované drama přelomu 19. a 20. století)

05.09.2012 Kateřina Kantarová Obecná lingvistika Arabové v Teplicích. Česko-arabské interakce z perspektivy 
českých mluvčích

05.09.2012 Ivana Příbramská Informační věda
Informační systémy ve vysokém školství s důrazem 
na identifikaci uživatelů, informačních potřeb a jejich 
uspokojování

05.09.2012 Jan Vejvalka Informační věda Terminologická analýza Mezinárodní klasifikace ošetřovatelské 
praxe

06.09.2012 Jan Jireš Politologie Role Střední Evropy v americké zahraniční politice po studené 
válce

07.09.2012 Karolína Pávková Pedagogika Bilingvní školy a evropské projekty

10.09.2012 Paula Jirsová Fassati Kulturologie Dialogický přístup k pravdě v pluralitě kultur a náboženství

10.09.2012 Dagmar Magincová Kulturologie Pronikání politického vlivu do kultury a jeho etablování na 
příkladu činnosti nakladatelství v letech 1938–1949

10.09.2012 Svatopluk Nevrkla Logika Logic, form and argument

10.09.2012 Tereza Porybná Kulturologie Kulturologický pohled na vývoj vizuálních a audiovizuálních 
reprezentací domorodých kultur
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datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

11.09.2012 Radvan Markus Anglická a americká literatura Ironické mýty a rozbité obrazy: Reflexe povstání roku 1798 
v irském románu a dramatu dvacátého století

13.09.2012 Blanka Čepická Klinická psychologie Operátoři na tísňové lince 155. Rozbor vedení hovorů 
s volajícími pomocí transakční analýzy

13.09.2012 Eva Hyndráková České dějiny Mikuláš Adaukt Voigt a česká historická věda na konci 
18. století

13.09.2012 Vítězslav Prchal České dějiny Válka, zbraně a zbroj v reprezentačních strategiích české 
a moravské aristokracie v letech 1550–1750

13.09.2012 Mabel Virginia 
Rodriguez Manchola Klinická psychologie

Možnosti nefarmakologické intervence v terapii kognitivního 
deficitu u českých pacientů se schizofrenním onemocněním – 
kognitivní remediace pomocí počítačů

14.09.2012 Michaela Lemeškinová Slovanské literatury Život a dílo A. D. Grigorjeva

15.09.2012 Jan Bierhanzl Filozofie L’ itinéraire de la signifiance éthique dans Autrement qu’ être 
ou au-delà de l’ essence d’ Emmanuel Levinas

17.09.2012 Milan Pech Dějiny výtvarného umění Výtvarná kultura Protektorátu Čechy a Morava

18.09.2012 Libor Čech Etnologie Nábožensko-politické aspekty kultury mučednictví v Islámské 
republice Írán

18.09.2012 Ján Ičo Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Predsmrtné básne vietnamských buddhistických mnichov 
z doby Lý-Trân (9.–13. storočie)

18.09.2012 Ondřej Pokorný Etnologie Georgius Josephus Camel a jeho dílo: Jezuitská bohemika 
etnobotanické povahy v oblasti JV Asie v 17.–18. století

19.09.2012 Ximena del Carmen 
Alfaro Negrete Iberoamerikanistika Las dictaturas latinoamericanas como fuente de inspiración 

literaria – narrativa del siglo XX

19.09.2012 Vesela Dabova Slovanské filologie
Езикова практика на българоговорещите в чешка 
езикова среда

19.09.2012 Ondřej Galuška Filozofie Tělo hudby

19.09.2012 Petr Juřina Klasická archeologie Antická souhvězdí jako kulturní fenomén

19.09.2012 Lukáš Perutka Iberoamerikanistika Československo, Guatemala a Mexiko v období guatemalské 
revoluce

19.09.2012 Veronika Quinn 
Novotná Anglický jazyk World Englishes and English as a Lingua Franca: a reflection 

of global paradigmatic changes in the Czech Republic

20.09.2012 Jakub Hrubý Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Systém titulární šlechty dynastie Západní Jin (265–316)



datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

20.09.2012 Daniel Mayer Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Konverze k judaismu v zrcadle židovské tradice a historie

20.09.2012 Peter Wagner Jazyky zemí Asie a Afriky A Grammar of North West Lovari Romani

21.09.2012 Věra Hejhalová Germánské jazyky a literatury
Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und 
phraseologisches Wörtebuch Deutsch-Tschechisch aus 
kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht

24.09.2012 Petr Adámek Filozofie Inteligibilní čin v Schellingově spisu o svobodě a ve Věcích 
světa jako cesta morálního uskutečnění

24.09.2012 Vladislava Bartáková Sociální psychologie Zbožnost. Psychologické aspekty zvnitřnělé religiozity 
u katoliček – matek malých dětí

24.09.2012 Matěj Král Filozofie Nietzsche a Kafka

24.09.2012 Tomáš Pivoda Filozofie Mnohost bytí: Ontologie Alaina Badioua

24.09.2012 Gabriela Svianteková Psychologie práce a organizace Pracovno-rodinný konflikt a zlaďovanie pracovného 
a rodinného života v českých a slovenských organizáciách

24.09.2012 Jana Šmolíková Psychologie práce a organizace Psychologická intervence u problémových řidičů

24.09.2012 Monika Vaňková Sociální psychologie Osobní identita adolescentů – uživatelů drog po nástupu do 
terapie

24.09.2012 Martin Vrabec Filozofie Problém sebevědomí ve filozofii J. G. Fichta. Studie 
k pragmatickým dějinám lidského ducha

25.09.2012 Jitka Balcarová Moderní hospodářské a sociální dějiny
„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Role Bund der 
Deutschen a jeho předchůdců ve veřejném prostoru českých 
zemí 1918–1938

25.09.2012 Jaroslava Jindrová Románské jazyky Fázové perifráze v portugalštině

25.09.2012 Adéla Jůnová Macková Moderní hospodářské a sociální dějiny Československo-íránské vztahy v letech 1918–1938. Politika, 
hospodářství, kultura, vystěhovalectví a krajanské kolonie

25.09.2012 Roman Lavička Dějiny výtvarného umění Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450–1550 na 
rožmberském panství

26.09.2012 Ivan Bartoš Informační věda Metodologie a problémy při transformaci dat a určení jejího 
významu v rámci integrace heterogenních informačních zdrojů

26.09.2012 Jakub Machek Moderní hospodářské a sociální dějiny Pražský ilustrovaný kurýr. Masový tisk jako obraz světa 
obyčejných lidí

26.09.2012 Vítězslav Mikeš Slovanské literatury Hudba a text v dílech Broniuse Kutavičiuse a Sigitase Gedy
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datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

26.09.2012 Tomáš Okurka Moderní hospodářské a sociální dějiny Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914. Aktéři 
a jejich motivace

27.09.2012 Darina Zaicová Etnologie Aspekty antropologizace ďábla v kontextu staroiránské 
mytologie

02.10.2012 Eva Forstová Kulturologie Kulturní instituce v systému řízené kultury. SNKLHU

02.10.2012 Markéta Vrabcová Kulturologie Média, obrazy a kultura

25.10.2012 Tomáš Kubík Český jazyk Neurobiologické základy systému jazykového porozumění: 
Komplexní funkce kognitivního systému

25.10.2012 Vladimír Jakub Mrvík České dějiny Historická topografie města Kostelce nad Černými Lesy

02.11.2012 Lenka Kukurová Dějiny výtvarného umění Politické aspekty v súčasnom umení. České a slovenské 
umenie v období 1989–2011

06.11.2012 Ivan Prchlík Dějiny antického starověku Poslední pohané a jejich postavení v christianisovaném 
římském impériu

08.11.2012 Tomáš Kleisner Dějiny výtvarného umění The Medals of the Emperor Francis Stephen of Lorraine

16.11.2012 Prokop Tomek České dějiny Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na 
československé dějiny

22.11.2012 Jan Oliva Moderní hospodářské a sociální dějiny Les réseaux de transport tchécoslovaques dans l’entre – 
deux-guerres: une approche historique multimodale

23.11.2012 Martin Nekola Politologie Demokrat Petr Zenkl (od učitelství do exilu)

30.11.2012 Kateřina Fibigerová Obecná psychologie
L’ effet de la langue sur le développement de l’expression 
verbale et gestuelle du «mouvement»: une comparaison entre 
Tcheques et Français d’âges différents

03.12.2012 Radoslav Passia Slovanské literatury
Estetika okraja a hranice (K vybraným aspektom fenoménov 
okraja a hranice v slovenskej literatúre 20. storočia 
v stredoeurópskom kontexte)

10.12.2012 Jiří Janáč Historie/obecné dějiny European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube-Oder-
Elbe Canal in a Troubled Twentieth Century

10.12.2012 Marie Tošnerová Pomocné vědy historické Raně novověké narativní prameny k dějinám českých měst

11.12.2012 Veronika Havlů Etnologie Íránská diaspora v USA

11.12.2012 Michal Křivohlávek Etnologie Vnímání městského prostoru každodenních cest

11.12.2012 Alek Lačev Sociální psychologie Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích



datum Jméno řešitele název oboru název disertační práce

11.12.2012 Iva Poláčková Šolcová Sociální psychologie Regulace emocí v perspektivě vývoje, zdraví a kultury jedince

12.12.2012 Jan Kočvar Historie/obecné dějiny Rakousko-uherské aktivity v Číně, 1894–1914

13.12.2012 Jan Froněk Andragogika Klasifikace herních metod ve vzdělávání dospělých

13.12.2012 Erik Siegl Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Sekularismus a modernizace v pojetí Turguta Özala

13.12.2012 Martin Sycha Andragogika Vzdělávání dospělých a sociální změna. Analýza vztahů 
a závislostí mezi změnami ve společnosti a vzděláváním

13.12.2012 Melinda Torsello 
Pappova Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Change and continuity in a Japanese rite of passage: the case 

of Shichigosan

13.12.2012 Hana Žufanová Andragogika Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího 
vzdělávání

18.12.2012 Iva Mladičová Dějiny výtvarného umění Jan Kotík 1916–2002 – monografie

18.12.2012 Ondřej Vimr Translatologie Překladatelé v kontextu: cesty skandinávských literatur do 
češtiny (1890–1950)

20.12.2012 Martin Bedřich Dějiny české literatury a teorie literatury Obrazové principy v literatuře raného novověku



 94 | 95Přílohy

Příloha č. 11

Přehled programů PrvOuk na FF uk v Praze

PrvOuk Fakulty název PrvOuk koordinátor / 
Řešitel(ka) vvz

Ústav, katedra 
řešitele název vvz

P07 FF, FSv, 
lF2

Psychosociální aspekty 
kvality lidského života

prof. Phdr. lenka šulová, 
CSc.    

    doc. PhDr. Ilona Gillernová, 
CSc. 

katedra 
psychologie

Psychologické a sociální aspekty utváření 
životních drah, životních stylů a kvality 
života – determinanty a perspektivy

      PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. katedra sociální 
práce

Ohrožené rodiny v ČR – účinné strategie 
pomoci

    PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. katedra sociální 
práce Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva

P08 FF Orientalistika a afrikanistika prof. Phdr. Jaroslav vacek, 
CSc.    

    prof. PhDr. Eduard Gombár, 
CSc.

Ústav Blízkého 
východu a Afriky

Multikulturní dimenze Blízkého východu 
a Afriky a související problémy Evropy

      doc. PhDr. Miriam 
Löwensteinová, Ph.D.

Ústav Dálného 
východu

Koncepce „vlastního“ a „cizího“ 
v periferních kulturách Východní Asie

    prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Ústav jižní 
a centrální Asie

Proměny jazykové a kulturní jinakosti 
zemí jižní a centrální Asie

P09 FF
literatura a umění 
v mezikulturních 
souvislostech

doc. Phdr. Jan Wiendl, Ph.d.    

    prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Ústav české 
literatury 
a literární vědy

Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ 
žánry a podoby literatury z hlediska 
vývoje historického a z hlediska konceptů 
populární kultury

      prof. PhDr. Martin Procházka, 
CSc.

Ústav 
anglofonních 
literatur a kultur

Proměny kulturních dějin anglofonních 
zemí – identity, periody, kánony

      doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.; 
PhDr. Václav Vaněk, Ph.D. 

Ústav české 
literatury 
a literární vědy

Kultura a totalita & Ediční teorie a praxe



PrvOuk Fakulty název PrvOuk koordinátor / 
Řešitel(ka) vvz

Ústav, katedra 
řešitele název vvz

P10 FF lingvistika prof. Phdr. ivana čeňková, 
CSc.    

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

Románské jazyky ve světle jazykových 
korpusů

      PhDr. Jan Červenka, Ph.D. Ústav jižní 
a centrální Asie

Romové v synchronní a diachronní 
perspektivě

    prof. PhDr. Hana Gladková, 
CSc.

Katedra 
jihoslovanských 
a balkanistických 
studií

Čeština v kontextu slovanských jazyků 
(Nabývání jazykové kompetence 
v druhém jazyce u bilingvních mluvčích 
češtiny a dalšího slovanského jazyka)

      prof. PhDr. Aleš Klégr
Ústav anglického 
jazyka 
a didaktiky

Angličtina v zrcadle synchronních 
a diachronních korpusů

    prof. PhDr. Alena Macurová, 
CSc.

Ústav českého 
jazyka a teorie 
komunikace

Jazyky v komunikaci neslyšících: český 
znakový jazyk a čeština

      doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Ústav lingvistiky 
a ugrofinistiky

Jazykový management v jazykových 
situacích

    prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Ústav českého 
jazyka a teorie 
komunikace

Osvojování a vývoj jazykové 
a komunikační kompetence u populace 
ČR

      doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. Fonetický ústav Vliv faktorů skupinové variability češtiny 
na vnímání osobnosti mluvčího

    doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. Ústav srovnávací 
jazykovědy Srovnávací jazykověda 2012–2016

P11 FF český národní korpus prof. Phdr. František 
čermák, drSc.    

    prof. PhDr. František Čermák, 
DrSc.

Ústav českého 
národního 
korpusu

Český národní korpus
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PrvOuk Fakulty název PrvOuk koordinátor / 
Řešitel(ka) vvz

Ústav, katedra 
řešitele název vvz

P12 FF Historie v interdisciplinární 
perspektivě prof. Phdr. ivan šedivý, CSc.    

      prof. PhDr. Marie Bláhová, 
DrSc. 

Katedra 
pomocných věd 
historických 
a archivního 
studia

Fontes. Prameny k českým dějinám

      Mgr. Marek Junek, Ph.D.
Katedra 
středoevropských 
studií

Formování a vývoj národních identit ve 
středoevropském prostoru 
v 19. a 20. století

    doc. Mgr. Marie Koldinská, 
Ph.D.

Ústav českých 
dějin

Společnost, kultura a komunikace 
v českých dějinách

      prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Středisko 
iberoamerických 
studií

Evropa a (versus) svět: Interkontinentální 
a vnitrokontinentální politické, 
ekonomické, sociální, kulturní 
a intelektuální transfery a jejich důsledky

      doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Katedra 
jihoslovanských 
a balkanistických 
studií

Profilace – asimilace – koexistence – 
integrace – reflexe (vývoj jazykových, 
konfesních, etnických a národních identit 
v areálu východní a jihovýchodní Evropy)

      prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Ústav 
hospodářských 
a sociálních dějin

České země jako otevřený prostor 
svébytné historické zkušenosti v Evropě. 
Od počátku 18. do 21. století

P13 FF racionalita ve vědách 
o člověku

prof. Phdr. miroslav 
Petříček, dr.    

      doc. Jakub Čapek, Ph.D. Ústav filosofie 
a religionistiky

Proměny etiky (antické inspirace 
v současné morální a politické filosofii)

    doc. PhDr. Vojtěch Kolman, 
Ph.D.

Ústav filosofie 
a religionistiky Poznání a normativita

      prof. Miroslav Petříček, Dr. Ústav filosofie 
a religionistiky Kultury jako metafory světa

    doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, 
CSc. Katedra logiky Moderní logika, její metody a aplikace



PrvOuk Fakulty název PrvOuk koordinátor / 
Řešitel(ka) vvz

Ústav, katedra 
řešitele název vvz

P14 FF Archeologie mimoevropských 
oblastí

prof. mgr. miroslav Bárta, 
dr.    

      doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Ústav pro 
klasickou 
archeologii

Transformace společenských struktur 
pozdně antické společnosti v egyptské 
Západní poušti

      prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Český 
egyptologický 
ústav

Výzkum civilizace starověkého 
Egypta. Kulturní a politické adaptace 
severoafrického civilizačního okruhu 
v průběhu starověku 
(5. tis. př. Kr. – 1. tis. po Kr.)

P03 lF1, 
PedF, FF rozvoj psychologických věd doc. Phdr. michal miovský, 

Ph.d.    

      doc. PhDr. Ilona Gillernová, 
CSc.

Katedra 
psychologie  

P15
PedF, 

FF, mFF, 
FtvS

škola a učitelská profese 
v kontextu rostoucích nároků 
na vzdělávání

doc. Paeddr. radka Wildová, 
CSc.    

      PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. Katedra 
pedagogiky  

P17 FSv, FF, 
PF

vědy o společnosti, politice 
a médiích ve výzvách doby

doc. Phdr. michal kubát, 
Ph.d.    

      prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. Ústav politologie  
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Příloha č. 12

Projekty řešené na FF uk v roce 2012

Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

ESF (Evropský sociální fond)

ESF/OPVK 
(UK FF finanční 
partner TUL)

CZ.1.07/2.2.00/07.0119 doc. RNDr. Vladimír 
Petkevič, CSc.

Inovace vzdělávání v oboru 
čeština jako druhý jazyk ÚTKL 01.06.09 31.05.12

ESF/OPVK 
(UK FF nefinanční 
partner MUNI)

CZ.1.07/2.4.00/12.0060 PhDr. Hana Landová, 
Ph.D.

Národní klastr informačního 
vzdělávání (NAKLIV) − podpora 
spolupráce, sdílení a transferu 
znalostí

ÚISK 01.10.09 30.09.12

ESF/OPVK 
(UK FF nefinanční 
partner MUNI)

CZ.1.07/2.4.00/12.0059 PhDr. Richard Papík, 
Ph.D.

Partnerská síť informačních 
profesionálů (PARTSIP) ÚISK 01.10.09 30.09.12

ESF/OPVK 
(UK FF nefinanční 
partner)

CZ.1.07/1.1.00/14.0073 prof. PhDr. Ivan Jakubec, 
CSc.

Česká společnost v novodobé 
Evropě − osudy, vazby, vzdálení, 
sjednocování 1914−2009

ÚHSD 01.10.10 31.12.12

ESF/OPPA 
(UK FF příjemce) CZ.2.17/2.1.00/32120 Ing. Filip Malý 

Podpora souladu rodinného 
a pracovního života rodičů-
akademiků

GR 01.03.10 30.09.12

ESF/OPPA 
(UK FF příjemce) CZ.2.17/3.1.00/32137 PhDr. Stanislav Rubáš, 

Ph.D.

Inovace a rozvoj studijního 
programu Překladatelství 
a tlumočnictví na Ústavu 
translatologie FIlozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze

ÚTRL 01.03.10 30.06.12

ESF/OPPA 
(UK FF nefinanční 
partner Gymnázia 
J. Keplera)

CZ.2.17/3.1.00/32638 doc. PhDr. Jan Čermák, 
CSc.

Specifikace učiva angličtiny 
ve vzdělávacích programech 
a podpora její elektronické výuky

ÚAJD 01.02.10 31.08.12

ESF/OPPA 
(UK FF příjemce) CZ.2.17/3.1.00/32176 PhDr. Richard Biegel, 

Ph.D.
Inovace bakalářského oboru 
Dějiny umění pro potřeby praxe ÚDU 01.07.10 30.06.12

ESF/OPPA 
(UK finanční 
partner VŠUP)

CZ.2.17/3.1.00/33369 PhDr. Libuše Drnková 

Inovace jazykové výuky v rámci 
akreditovaných bakalářských 
programů uměleckých 
a humanitních oborů

Jazykové 
centrum 01.03.11 31.07.12



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

ESF/OPPA 
(UK FF příjemce) CZ.2.17/3.1.00/33275 Mgr. Eva Lehečková 

Rozvoj a inovace bakalářského 
studia českého jazyka v Ústavu 
českého jazyka a teorie 
komunikace FF UK v Praze

ÚČJTK 01.05.11 30.09.13

ESF/OPVK 
(UK FF finanční 
partner MUNI)

CZ.1.07/2.4.00/31.0004 PhDr. Milena Medková 
Platforma výzkumné a vzdělávací 
spolupráce v síti informačních 
profesionálů (ERNIE)

ÚISK 01.06.12 31.05.15

ESF/OPVK 
(UK FF nefinanční 
partner)

CZ.1.07/2.2.00/28.0039 prof. PhDr. František 
Čermák, DrSc.

Mezi bohemistikou 
a informatikou. Inovace 
vysokoškolské výuky češtiny 
v kontextu počítačového 
zpracování jazyka

ÚČNK 01.07.11 30.06.14

ESF/OPVK (UK FF 
nefinanční partner 
Národního muzea)

CZ.1.07/1.1.00/26.0077 doc. PhDr. Michal 
Stehlík, Ph.D. Dotkni se 20. století děkan 01.01.12 31.05.14

ESF/OPVK 
(UK FF příjemce) CZ.1.07/2.2.00/07.0284 PhDr. Milena Medková 

Studium informační vědy 
a znalostního managementu 
v Evropském kontextu

ÚISK 01.05.09 28.02.12

ESF/OPVK (UK FF 
nefinanční partner 
Etického fóra, o.s.)

CZ.1.07/3.1.00/37.0034 PhDr. Mgr. Renata 
Kociánová, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady 
ve finanční gramotnosti a etické 
výchově pro občany

KANDR 01.05.12 31.10.13

ESF/OPVK (UK FF 
nefinanční partner 
AISIS o.s.)

CZ.1.07/3.1.00/37.0097 PhDr. Mgr. Renata 
Kociánová, Ph.D.

Finanční a zdravotní gramotnost 
pro veřejnost KANDR 01.06.12 31.10.13

ESF/OPVK (UK FF 
finanční partner 
VŠB TUO)

CZ.1.07/2.4.00/17.0004 PhDr. Milena Medková Informace 
a konkurenceschopnost ÚISK 01.05.11 31.12.13

Evropská komise  

Evropská komise/
FP7 HEALTH-F2-2009-242204 doc. PhDr. Jiří Buriánek, 

CSc.

AAA Prevent (Effective 
Environmental Strategies for 
the Prevention of Alcohol Abuse 
among Adolescents in Europe)

KSOC 01.01.10 31.12.12

Evropská komise/
FP7

FP-7-ICT-2009-5, no. 
257272

prof. PhDr. Karel Kučera, 
CSc.

IMPACT-ENLARGED EU 
(Improving Access to Text GA 
nr. 215064)

ÚČNK 01.04.10 31.03.12

Evropská komise/
Culture 507978 Mgr. Jan Baťa 

Aux confins de l‘Humanisme 
Musical − Monde Slave et 
Culture Méditerranéenne

ÚHV 01.05.10 30.04.12
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Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

Evropská komise/
EACEA − LLP

511678-2010-LLP-AT-
KA2-KA2MP Mgr. Helena Sadílková QualiRom (Quality Education in 

Romani for Europe) ÚJCA 01.01.11 31.12.13

Evropská komise/
DG SCIC

SCIC/C1/2012/1120942 
- 30_CE_0514804/00-29

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc.

„Quality Assurance − European 
Masters in Conference 
Interpreting“

ÚTRL 17.05.11 30.09.12

Evropská komise/ 
Education and 
Culture/ LLP 

2011-1-PL1-
LEO05-19908/P1 Mgr. Marie Doležalová 

Disability Awareness – a new 
challenge through e-learning 
(DARe – Learning)

Mediatéka JC 01.01.12 30.10.13

Evropská komise/ 
DG Justice JLS/2010/JPEN/AG/ prof. PhDr. Ivana 

Čeňková, CSc.
Improving Police and Legal 
Interpreting ÚTRL 01.01.12 31.12.12

Evropská komise SCIC.C1(2012)-481082_
EC06-2012-2013

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc.

ORCIT-2 (On-line Resources 
for Conference Interpreter 
Training-2 

ÚTRL 01.10.11 30.09.12

mF čr − Fond partnerství

Fond partnerství 
Programu 
švýcarsko-české 
spolupráce

PF 058/SV MUDr. Štěpán Špinka, 
Ph.D.

Spolupráce Univerzity Karlovy 
v Praze a Univerzity Fribourg 
v oblasti antické filosofie

ÚFAR 01.10.11 30.06.12

Frvš (Fond rozvoje vysokých škol)

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/125 PhDr. Zuzana Bláhová, 
Ph.D.

Inovace studijního předmětu 
Cvičení s archeologickým 
materiálem (1, 2)

ÚPRAV 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/193 Mgr. Radek Skarnitzl, 
Ph.D.

Vytvoření nového předmětu: 
Forenzní fonetika FÚ 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/353 prof. doc. PhDr. Vladimír 
Just, CSc.

Současná česká divadelní režie 
(přednáškový cyklus) KDV 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/486 doc. PhDr. Jiří Nekvapil, 
CSc.

Na cestě k dvojjazyčné výuce 
předmětu sociolingvistika ÚLUG 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/488 PhDr. Alena Bočková, 
Ph.D.

Inovace předmětu Četba 
latinských textů pro archeology

Jazykové 
centrum 01.01.12 31.12.12



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/679 PhDr. Kateřina 
Svatoňová Inovace výuky: Výlety do praxe KFS 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/821 PhDr. Markéta Malá, 
Ph.D.

Citační databáze současné české 
jazykovědné anglistiky ÚAJD 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/846 PhDr. Jan Červenka, 
Ph.D.

Odborná příprava a technické 
zabezpečení předmětu 
Zpracování a analýza nahrávek

ÚJCA 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/868 doc. Ing. Jan Sýkora, 
MA, Ph.D.

Inovace předmětu Kapitoly 
z japonského myšlení ÚDV 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

F5/902 Mgr. Eva Janebová, 
Ph.D.

Hostování renomovaných 
odborníků z Velké Británie 
k problematice inkluzivního 
vzdělávání

ECES 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

G2/360 Mgr. Romana Petráková 

Ikonografie středověkých 
nástěnných maleb a její vztah ke 
středověkým divadelním textům 
(přednášky s terénním cvičením)

ÚDU 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

G2/404 Mgr. Dana Jará Dílna dokumentárního dramatu KDV 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

G2/776 Mgr. Berenika Urbanová Dílna divadelní tvorby: Od textu 
k představení KDV 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

G5/71 PhDr. Aleš Pekárek 

Vytvoření nového předmětu 
pro magisterský studijní obor 
Informační studia a knihovnictví 
− Úvod do eGovernmentu

ÚISK 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

A/613 PhDr. Jiří Starý, Ph.D. Inovace učeben a studovny 
Ústavu germánských studií ÚGS 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

A/1216 PhDr. Petr Zia Sluková Zřízení otevřené počítačové 
učebny pro studenty-rodiče ÚISK 01.01.12 31.12.12

FRVŠ (Fond 
rozvoje vysokých 
škol)

A/829 prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc.

Videokonferenční technika pro 
inovaci tlumočnické laboratoře 
Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze

ÚTRL 01.01.12 31.12.12



 102 | 103Přílohy

Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

GA Av čr (Grantová agentura Akademie věd české republiky)

GA AV IAA901010907 doc. Mgr. Jakub Čapek, 
Ph.D.

Fenomenologie vnímání 
a ontologie světa u Merleau- 
-Pontyho

ÚFAR 01.01.09 31.12.12

GA čr (Grantová agentura české republiky) 

GA ČR 
spoluřešitelský 408/08/1604 prof. PhDr. Milan 

Slavický, Mg.A.
Souborné kritické vydání děl 
Bohuslava Martinů − 1. fáze ÚHV 01.01.08 31.12.12

GA ČR 408/08/0875 doc. PhDr. Marta 
Ottlová 

August Wilhelm Ambros, 
Pražská hudební publicistika 
1841−1871. Historicko-kritická 
edice

ÚHV 01.01.08 31.12.12

GA ČR 401/08/0426  Dita Rukriglová, Ph.D. Filosofické a náboženské myšlení 
judaismu ÚFAR 01.01.08 31.12.12

GA ČR 409/09/0292 Mgr. Adéla Macková Českoslovenští vědci v Orientu 
1918−1938 ÚHSD 01.01.09 31.12.12

GA ČR 404/09/0162 PhDr. Jana Mynářová, 
Ph.D.

Centrum či periferie? Dějiny 
a kultura Syropalestiny 
(3000−300 př. n. l.)

ČegÚ 01.01.09 31.12.13

GA ČR 404/09/0388 doc. PhDr. Hana 
Pátková, Ph.D.

Regionální paleografická edice 
jako základ sledování obecného 
vývoje písma III.

PVHAS 01.01.09 31.12.13

GA ČR doktorský 401/09/H007 doc. PhDr. Vojtěch 
Kolman, Ph.D. Logické základy sémantiky ÚFAR 01.01.09 31.12.12

GA ČR P406/10/0101 PhDr. Tomáš Duběda, 
Ph.D.

Česká a francouzská prozódie 
v typologickém srovnání ÚTRL 01.01.10 21.12.12

GA ČR P409/10/1099 PhDr. Petr Macek, CSc. Barokní architektura v Čechách ÚDU 01.01.10 31.12.12

GA ČR P406/10/0591 doc. Filip Karfík, Ph.D.

EUROPA HUMANISTICA. 
Literární a jazyková recepce 
antických textů v českých zemích 
v letech 1470−1600

ÚŘLS 01.01.10 31.12.13

GA ČR P405/10/0556 prof. PhDr. Jan Klápště, 
CSc.

Archeologie přemyslovských 
Čech ÚPRAV 01.01.10 31.12.14



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

GA ČR P409/10/0123 PhDr. Michaela Ottová, 
Ph.D.

Západoevropské 
a středoevropské sochařství 
13.−16. století z fondů Národní 
galerie v Praze a českých 
veřejných sbírek

ÚDU 01.01.10 31.12.12

GA ČR P410/10/0134 doc. PhDr. Jan Pelikán, 
CSc.

Perspektivy západního Balkánu 
v kontextu jeho politického, 
národnostního a demografického 
vývoje v uplynulém čtvrtstoletí

ÚSVS 01.01.10 31.12.14

GA ČR P406/10/0434 doc. RNDr. Vladimír 
Petkevič, CSc.

Syntaktická anotace českých 
korpusů ÚČNK 01.01.10 31.12.14

GA ČR post-doc P406/10/P111 Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. Dějiny a vyprávění ÚČD 01.01.10 31.12.12

GA ČR post-doc P405/10/P112 Mgr. Lucie Doležalová, 
Ph.D.

Obskurní ve středověké 
rukopisné kultuře: „Versus 
maligni angeli“ a další 
nesrozumitelnosti

ÚŘLS 01.01.10 31.12.12

GA ČR post-doc P405/10/P100 PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Formování historického vědomí 
české společnosti po únoru 1948 
na příkladu vytváření husitské 
revoluční tradice

ÚČD 01.01.10 31.12.12

GA ČR post-doc P410/10/P140 Mgr. et Mgr. Andrej 
Tóth, Ph.D.

Československo-maďarské 
bilaterální vztahy na pozadí 
vnitropolitického vývoje 
Horthyovského Maďarska 
v letech 1919−1927

AR 01.01.10 31.12.12

GA ČR P405/11/1873 prof. Mgr. Miroslav 
Bárta, Dr.

Vzestup a pád komplexní 
společnosti. Starověký Egypt 
v multidisciplinární perspektivě

ČEgÚ 01.01.11 31.12.15

GA ČR P405/11/0098 prof. PhDr. Jan Bouzek, 
DrSc.

Řekové, Thrákové a Keltové 
na Balkáně a střední Evropa: 
Emporion Pistiros

ÚKAR 01.01.11 31.12.13

GA ČR P406/11/0861 PhDr. Robert Dittmann, 
Ph.D.

Kenaanské glosy ve středověkých 
hebrejských rukopisech s vazbou 
na české země

ÚČJTK 01.01.11 31.12.13

GA ČR P406/11/0818 Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. Jazykový atlas centrální romštiny ÚLUG 01.01.11 31.12.13
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Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

GA ČR P406/11/0782 Mgr. Alena Andrlová 
Fidlerová, Ph.D.

Příprava a vydání Repertoria 
rukopisů 17. a 18. století 
z muzejních sbírek v Čechách 
III (P-S)

ÚČJTK 01.01.11 31.12.15

GA ČR P401/11/0906 Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Možnosti realistické 
epistemologie tváří v tvář 
novověké kritice

ÚFAR 01.01.11 31.12.13

GA ČR P401/11/0568 doc. PhDr. Karel Thein, 
Ph.D.

Řád poznání, řád morálky 
a řád obce v Platónově filosofii 
a platónské tradici

ÚFAR 01.01.11 31.12.13

GA ČR P409/11/0493 prof. PhDr. Petr Wittlich, 
CSc. Bohumil Kafka ÚDU 01.01.11 31.12.13

GA ČR P410/11/0423 Tomáš Zahradníček, 
Ph.D.

Federální shromáždění 
1989−1992: Emancipace 
zákonodárné moci

ÚČD 01.01.11 31.12.13

GA ČR P410/11/0535 doc. PhDr. Jan Županič, 
Ph.D.

Šlechtický archiv c.k. ministerstva 
vnitra a nobilitační listiny 
Národního archivu. Kritická edice 
a databáze

ÚČD 01.01.11 31.12.13

GA ČR post-doc P202/11/P304 Mgr. Marta Bílková, 
Ph.D. Modální koalgebraická logika KLOG 01.01.11 31.12.13

GA ČR post-doc P406/11/P199 Mgr. Blanka Činátlová, 
Ph.D.

Literární antropologie – věc 
a věcnost ÚČLLV 01.01.11 31.12.13

GA ČR (FF UK 
spoluřešitel) P401/11/0371 doc. PhDr. Vojtěch 

Kolman, Ph.D.

Apriorní, syntetické a analytické 
od středověku po současnou 
filozofii

ÚFAR 01.01.11 31.12.15

GA ČR (FF UK 
spoluřešitel) P409/11/0324 prof. PhDr. Vlastimil 

Zuska, CSc.
Problematika umění v myšlení 
Jana Patočky ESTETIKA 01.01.11 31.12.13

GA ČR (FF UK 
spoluřešitel) P408/12/2209 prof. JUDr. Helena 

Válková, CSc.

Teoretické a trestně politické 
aspekty reformy trestního práva 
v oblasti trestních sankcí

KSP 01.01.12 31.12.15

GA ČR / 
EUROCORES COR/10/E008 prof. PhDr. Lenka 

Bobková, CSc.

Cuius Regio. Analýza faktorů 
určujících soudržnost uvnitř 
regionů a pocit sounáležitosti 
jejich obyvatel

ÚČD 01.07.10 30.06.14



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

GA ČR P406/12/0691 doc. Mgr. Robert Adam, 
Ph.D. Korespondence Karla Havlíčka ÚČJTK 01.01.12 31.12.16

GA ČR P407/12/0697 PhDr. Hedvika 
Boukalová, Ph.D.

Charakteristiky osob úspěšných 
v rozlišování lží a pravdy na 
základě verbálního projevu

KPS 01.01.12 31.12.14

GA ČR P404/12/2452 doc. PhDr. Jiří Buriánek, 
CSc.

Násilí v partnerských vztazích: 
Výzkum navazující na IAWS 
2003

KSOC 01.01.12 31.12.14

GA ČR P407/10/0757 Hons.B.A. M.A. Eva 
Filippová, Ph.D.

Diskurzní ironie v českém 
kulturním kontextu: Vývojové 
koreláty porozumění ironii a její 
funkce v diskurzu dospělých

FÚ 01.01.12 31.12.16

GA ČR P401/12/0833  James Hill, Ph.D. Pojem vědomí: Jeho jednota 
a rozmanitost ÚFAR 01.01.12 31.12.15

GA ČR P407/12/0594 PhDr. Lenka Krejčová, 
Ph.D.

Dyslexie − prověření hypotézy 
specifických procedurálních 
výukových obtíží (SPLD 
hypotéza)

KPS 01.01.12 31.12.14

GA ČR P405/12/1242 doc. PhDr. Markéta 
Křížová, Ph.D.

Bohemikální prameny ke 
komparativnímu studiu 
španělské koloniální expanze 
raného novověku

SIAS 01.01.12 31.12.14

GA ČR P406/12/0300 PhDr. Pavel Machač, 
PhD.

Artikulační analýza českých 
hlásek, hláskových kombinací 
a artikulačních redukcí

FÚ 01.01.12 31.12.13

GA ČR P410/12/0468 prof. PhDr. Robert 
Kvaček, CSc.

Česká politická pravice 
v osudových letech 1938−1945 ÚČD 01.01.12 31.12.16

GA ČR P410/12/0765 PhDr. Michal Pullmann, 
Ph.D.

Násilí a legitimita socialistické 
diktatury v Československu 
(1968−1989)

ÚHSD 01.01.12 31.12.14

GA ČR P409/12/0546 prof. PhDr. Ing. Jan 
Royt, Ph.D.

Ars Montana: Umělecký 
a kulturní transfer v otevřeném 
prostoru česko-saského 
Krušnohoří na prahu raného 
novověku (1459−1620)

ÚDU 01.01.12 31.12.14

GA ČR P406/12/0298 Mgr. Radek Skarnitzl, 
Ph.D.

Individuální rysy mluvčího 
v češtině a jejich možné využití 
ve forenzně fonetické praxi

FÚ 01.01.12 31.12.14
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GA ČR P401/12/0872 PhDr. Jiří Starý, Ph.D. Staroseverské zákony a zákoníky ÚGS 01.01.12 31.12.13

GA ČR P405/12/0773 doc. PhDr. Jiřina 
Šedinová, CSc.

David Gans, pražský renesanční 
historik ÚBVA 01.01.12 31.12.14

GA ČR P410/12/0305 doc. PhDr. Jiří Šouša, 
CSc.

Německé agrární hnutí v českých 
zemích v období habsburské 
monarchie (Ideologie agrarismu, 
politika, hospodářství)

PVHAS 01.01.12 31.12.14

GA ČR P406/12/0450 doc. Mgr. Pavel 
Štichauer, Ph.D.

Slovotvorba v italštině od 16. do 
20. století ÚRS 01.01.12 31.12.14

GA ČR P406/12/J010 prof. PhDr. Hana 
Gladkova, CSc.

Nabývání druhého jazyka 
u rodilých mluvčích ruštiny 
v českém prostředí ve srovnání 
s německým

KJBS 01.01.12 31.12.14

GA ČR post-doc P405/12/P312 PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. Symbolické sítě valdštejnského 
rodu v 17. a 18. století ÚČD 01.01.12 31.12.14

GA ČR post-doc P405/12/P715 PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Vesnická sídliště v Čechách 
v období pozdně středověkých 
a raně novověkých proměn 
(14.−16. stol.)

ÚPRAV 01.01.12 31.12.14

GA ČR post-doc P410/12/P173 PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Druhý život protektorátu Čechy 
a Morava. Příspěvek k české 
vzpomínkové kultuře týkající se 
druhé světové války

ÚČD 01.01.12 31.12.14

GA ČR post-doc P406/12/P105 Mgr. Mphil. Josef Švéda, 
Ph.D.

Setkávání s Jiným. Reprezentace 
Ameriky v české literatuře 
od druhé poloviny 19. století 
k dnešku

ÚČLLV 01.01.12 31.12.14

GA ČR post-doc P401/12/P151 Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. Teologie Ibn Talmíji a její vliv na 
salafitské myšlení ÚBVA 01.01.12 31.12.14

GA uk (Grantová agentura univerzity karlovy) 

GA UK 51910
Mgr. Mohamed Abdel 
Moneim Megahed 
Mohamed 

Zádušní komplex Džedkarea 
Isesiho: Dokumentace 
a interpretace archeologického 
materiálu

ČEgÚ 01.01.10 31.12.12

GA UK 74010 Mgr. Daniel Dědovský Názvosloví českých lidových 
krojů. Vývoj a evropské kontexty. ETNO 01.01.10 31.12.12



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

GA UK 86910 Dr. Federico Gambacorta 
Římské stříbrné mince 5. st. n. l. 
a pozdně římské mince ve sbírce 
Univerzity Karlovy v Praze

ÚKAR 01.01.10 31.12.12

GA UK 152210 Mgr. Tomáš Jurkovič Antologie moderní a současné 
japonské povídkové prózy ÚDV 01.01.10 31.12.12

GA UK 1110 Mgr. Martin Pehal Strukturální interpretace 
staroegyptské mytologie ÚFAR 01.01.10 31.12.12

GA UK 75910 Mgr. Jan Puc Fenomenologické teorie 
tělesnosti a vtěleného subjektu ÚFAR 01.01.10 31.12.12

GA UK 26410 Mgr. Veronika Štěpánová Korpus nahrávek českých 
řečových vzorů ÚČJTK 01.01.10 31.12.12

GA UK 79510 PhDr. Lucie Tučková Monografie Suzanne Renaudové ÚRS 01.01.10 31.12.12

GA UK 12210 Mgr. Klára Votavová 
Adaptace české verze Inventáře 
jazykového vývoje dětí od 16 do 
30 měsíců (CDI2)

KPS 01.01.10 31.12.12

GA UK 85810 Mgr. Barbora Weissová Vytvoření archeologické mapy 
mohyl ve starověké Thrákii ÚKAR 01.01.10 31.12.12

GA UK 94410 Mgr. Michal Zourek 

Proměny vnímání 
východoevropského regionu 
v argentinské a chilské 
společnosti v průběhu 20. 
století – příspěvek k historické 
analýze vztahů mezi Argentinou, 
Chile a východní Evropou 
a k politologické analýze vývoje 
argentinské a chilské levice 

SIAS 01.01.10 31.12.12

GA UK 286411 Mgr. Katsiaryna 
Ramasheuskaya 

Databáze jazykových chyb 
v češtině mluvčích s prvním 
jazykem slovanským

ÚČJTK 01.01.11 31.12.12

GA UK 345211 PhDr. Eva Janáčová Izraelští výtvarníci českého 
původu ÚDU 01.01.11 31.12.12

GA UK 351711 Mgr. Lukáš Radostný 
Proces utváření romské hudební 
kultury v interakci s neromskou 
společností 

ETNO 01.01.11 31.12.12
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GA UK 294111 Mgr. Martina Hrabová 
Čeští žáci Le Corbusiera 
a proces formování českého 
funkcionalismu

ÚDU 01.01.11 31.12.13

GA UK 296411 PhDr. Martin Musílek Havelské město pražské ve 
středověku ÚČD 01.01.11 31.12.12

GA UK 335311 PhDr. Jakub Felcman 
Bibliografie samizdatových 
a exilových filmových publikací 
1969−1989

KFS 01.01.11 31.12.12

GA UK 264311 Mgr. Jakub Charvát Dvacet let české politiky 
volebních reforem (1989−2009) ÚPOL 01.01.11 31.12.12

GA UK 399111 Mgr. Daniel Štech Hannah Arendtová: O revoluci − 
překlad a úvodní studie ÚFAR 01.01.11 31.12.12

GA UK 399911 Mgr. Libor Tomáš 
Velká Británie očima 
československé meziválečné 
žurnalistiky, 1918−1938

ÚSD 01.01.11 31.12.13

GA UK 379611 PhDr. Daniel Srch 

Rudí z Hollywoodu – komparace 
americké protikomunistické 
a československé protiamerické 
propagandy v letech 1948−1953

ÚSD 01.01.11 31.12.12

GA UK 301011 PhDr. Lucie Šiklová Poslední obrazy ÚDU 01.01.11 31.12.13

GA UK 405511 Mgr. Ludvík Pospíšil Sociální pozice rumunštiny 
v Moldavské republice ÚRS 01.01.11 25.05.12

GA UK 432011  Marek Jurčík 
Texty v oběhu: reprezentace, 
ideologie, cirkulace. Sborník 
studií

ÚČLLV 01.01.11 31.12.12

GA UK 396211 Mgr. Jan Suk 
Postdramatická percepce 
přítomnosti a selhání v divadelní 
tvorbě Forced Entertainment

ÚALK 01.01.11 31.12.12

GA UK 316111 Mgr. Lea Takács 
Psychosociální klima porodnice 
očima rodičky – teorie 
a diagnostika

KPS 01.01.11 31.12.13

GA UK 316311 Mgr. Radmila Veselá 

Auguste Perret versus Le 
Corbusier. Polemika o pojetí 
modernosti v meziválečné Francii 
a její projekce v české moderní 
architektuře

ÚDU 01.01.11 31.12.12



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

GA UK 326411 PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Analýza role Řecka a Turecka 
v amerických strategiích 
zadržování v letech 1946−1964

ÚSD 01.01.11 31.12.12

GA UK 342211 Mgr. Kamila Mádrová 
Pedagogové ve službách trůnu. 
Privátní učitelé následníků trůnu 
Rakouska-Uherska

ÚSD 01.01.11 31.12.13

GA UK 402311 Mgr. Karolína Omrtová 

Výzkum materie k tématu 
doktorské práce: Olomoucký 
kopiář Juana Alonsa de Gámiz 
z let 1555−1558; dostupné ve 
španělských archívech

SIAS 01.01.11 31.12.12

GA UK 387511 Mgr. Marcela Hanáčková 
Středoevropské skupiny CIAM 
po druhé světové válce a Team 
10

ÚDU 01.01.11 31.12.12

GA UK 392011  Ing. Stanislava Kučová 
Prospekce pozdně římských 
kontextů v oáze El Héz 
v egyptské Západní poušti

ČEgÚ 01.01.11 31.12.12

GA UK 272711 Mgr. Kateřina Voleková 
Edice latinsko-německo-českého 
slovníku z 15. století (sign. AMB 
115)

ÚČJTK 01.01.11 31.12.12

GA UK 331611 PhDr. Kateřina Rysová Valence jako slovosledný faktor ÚČJTK 01.01.11 31.12.12

GA UK 355111 Mgr. Alena Řičánková 
Proměna severočeské 
architektury kolem roku 1900 
a její inspirační zdroje

ÚDU 01.01.11 31.12.13

GA UK 428411 Mgr. Ondřej Váša 
Systematika obrazového 
atlasu Mnemosyne Abyho M. 
Warburga

ÚFAR 01.01.11 31.12.13

GA UK 282611 Mgr. Mariana Holá Josef Sudek jako fotograf 
meziválečné architektury ÚDU 01.01.11 31.12.12

GA UK 253216 Mgr. Jan Andrle 
Raněnovověká lidová zbožnost 
v zrcadle českých katolických 
modlitebních knih

ÚČJTK 01.01.12 31.12.14

GA UK 253135 Mgr. Ivana Austová 
Nobilitace nižší šlechty v českých 
a rakouských dědičných zemích 
v letech 1627–1657

ÚSD 01.01.12 31.12.14
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GA UK 253083 Mgr. Michaela Buchtová 

Digitální technologie ve 
vzdělávání: Specifikace prvků 
s pozitivním vlivem na učení 
a informační chování

ÚISK 01.01.12 31.12.14

GA UK 253235 PhDr. Jaroslav Fiala 
Sandinistická revoluce, studená 
válka a politická transformace 
Nikaraguy

ÚSD 01.01.12 31.12.13

GA UK 253304 Mgr. Eva Flanderková Čeština v afázii: Čtyři 
experimenty ÚOL 01.01.12 31.12.12

GA UK 253146 Mgr. Jan Halák 
Interpretace Merleau-Pontyho 
projektu „nové ontologie“ 
s pomocí nevydaných rukopisů

ÚFAR 01.01.12 31.12.12

GA UK 253315 Mgr. Jan Hasil Česko-bavorské kulturní kontakty 
v raném středověku ÚPRAV 01.01.12 31.12.14

GA UK 253017 PhDr. Tereza Hejzlarová Umění a řemeslo Střední Asie ÚETN 01.01.12 31.12.13

GA UK 253171 Mgr. Jitka Hlaváčková 
Původ fenoménu grafických 
partitur v českých zemích a jeho 
zahraniční zdroje

ÚDU 01.01.12 31.12.14

GA UK 253106 Mgr. Marta Holečková 

Univerzita 17. listopadu 
a zahraniční studenti 
v československé společnosti 60. 
a 70. let

ÚČD 01.01.12 31.12.14

GA UK 253234 Mgr. Tomáš Chmela 

Identifikace distribučních 
mechanismů starší doby 
bronzové: Případy z povodí 
Moravy a Váhu

ÚARCH 01.01.12 31.12.14

GA UK 253026 Mgr. Jakub Izdný Komentovaný překlad 
Widukindovy kroniky ÚSD 01.01.12 31.12.14

GA UK 253240 Mgr. Markéta Ježková Rudolf II. a sbírka rodiny 
de Granvelle ÚDU 01.01.12 31.12.14

GA UK 253118 Mgr. Jan Kapusta Rituál, oběť a mobilita 
v současné mayské kultuře ÚETN 01.01.12 31.12.14

GA UK 253003 PhDr. Petr Kitzler 
Passio Perpetuae et Felicitatis 
a její recepce v literatuře rané 
církve

ÚŘLS 01.01.12 31.12.13
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GA UK 253094 Mgr. Jiří Koukal František Kovárna − 
Nepublikované studie ÚDU 01.01.12 31.12.13

GA UK 253233 PhDr. Jiří Kroupa Jezuité a hudební kultura 
v Praze v letech 1556−1623 ÚHV 01.01.12 31.12.14

GA UK 253029 Mgr. Pavel Kubaník 
Užívání jazyků u obyvatel 
romské osady u Chminianských 
Jakubovan

ÚOL 01.01.12 31.12.13

GA UK 253163 Mgr. Karel Kůt 

Římské pochodové tábory ve 
středních Čechách? Ověření 
jedné hypotézy archeologickým 
výzkumem

ÚPRAV 01.01.12 31.12.14

GA UK 253129 Mgr. Juraj Laššuth 

Ontologie, epistemologie 
a normativita: Realistická teorie 
politiky pro postvestfálskou 
situaci

ÚPOL 01.01.12 31.12.13

GA UK 253088 Hana Marciniak 
Autobiografické strategie 
v české a polské postavantgardní 
poezii

ÚČLLV 01.01.12 31.12.13

GA UK 253103 Mgr. Jiří Milička 
Vícejazyčný korpus dialogů 
zachycující procesuální vrstvu 
jazyka

ÚSJ 01.01.12 31.12.13

GA UK 253024 Mgr. Martin Odler Staroegyptské měděné předměty 
do konce Střední říše ČeGÚ 01.01.12 31.12.14

GA UK 253161 Lukáš Přibyl, M.A Čeští a středoevropští Židé 
v Dominikánské republice ÚETN 01.01.12 31.12.14

GA UK 253140 Mgr. Maciej Ruczaj 

Nacionalismus, avantgarda 
a náboženství – analýza 
klíčového fenoménu doby 
modernismu na příkladu 
diskurzu irského nacionalismu 
počátků 20. století.

ÚALK 01.01.12 31.12.12

GA UK 253057 PhDr. Pavel Sankot Plochá laténská pohřebiště 4.−3. 
stol. př. Kr. ve středních Čechách ÚPRAV 01.01.12 31.12.14

GA UK 253061 Mgr. Martin Šemelík Německo-česká lexikální 
databáze: adjektiva online ÚGS 01.01.12 31.12.12
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GA UK 253170 Mgr. Michal Špejra 

Potřeby obětí závažných 
trestných činů s ohledem na 
zpracování následků způsobené 
újmy

KSOC 01.01.12 31.12.14

GA UK 253160 Mgr. Martin Štefek 
Proces přestavby uvnitř 
Komunistické strany 
Československa

ÚPOL 01.01.12 31.12.13

GA UK 253314 PhDr. Hana Štěpánková 
Propoziční četnost u zdravých 
seniorů a u osob s mírnou 
kognitivní poruchou

KPS 01.01.12 31.12.13

GA UK 253144 PhDr. Radka Šustrová 

Proměny rodinné politiky od 
protektorátu Čechy a Morava 
po lidově demokratické 
Československo, 1939−1989

ÚČD 01.01.12 31.12.14

GA UK 253139  Iuliia Tormysheva 
Aplikace z korálků na lidovém 
oděvu vybraných oblastí 
východní a střední Evropy

ÚETN 01.01.12 31.12.14

GA UK 253130 PhDr. Jaroslav Valkoun 

Postoje Velké Británie a jejích 
dominií ke konstitucionálním 
otázkám v rámci Britského 
impéria v letech 1917–1931

ÚSD 01.01.12 31.12.13

GA UK 253229 Mgr. Jakub Wolf Pojmy přítomnosti a současnosti 
v současné francouzské filosofii ÚFAR 01.01.12 31.12.14

GA UK 253010 Mgr. Pavla Grabowski Němčina jako lingua franca ÚGS 01.01.12 01.05.12

GA UK 253022 Mgr. Hana Ždímalová 
Předposlechová fáze ve výuce 
poslechu v reflexi dospělého 
žáka na úrovni A1 − B1

ÚČJTK 01.01.12 31.12.12

GA UK 253041 Mgr. Lucia Žilincová Osídlenie Českého raja v dobe 
lužických popolnicových polí ÚPRAV 01.01.12 31.12.13

Hlavní město Praha 

Partnerství 
v oblasti kultury DAH/62/00157/2012 doc. PhDr. Michal 

Stehlík, Ph.D.
Cesty filosofie a práva 
1882−2012 děkan 04.04.12 12.05.12
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mk čr (ministerstvo kultury čr) 

MK ČR VISK 5 2850/2012  Šárka Frantová 
Retrospektivní katalogizace 
živého knihovního fondu 
slovanské filologie FF UK

ÚISK/ 
knihovna Jana 

Palacha
01.03.12 31.12.12

MK ČR Knihovna 
21. století 2845/2012  Šárka Frantová 

Restaurování historického 
knihovního fondu slovanské 
filologie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze

ÚISK/ 
knihovna Jana 

Palacha
01.01.12 31.12.12

MK ČR program 
NAKI DF12P01OVV046 Ing. Petr Macek, Ph.D.

Umělecká výměna v regionu 
Krušnohoří mezi gotikou 
a renezancí

ÚDU 01.03.12 31.12.15

MK ČR program 
NAKI 88 Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

Příběhy z dějin československého 
státu: Výzkum a experimentální 
vývoj softwarových simulací pro 
výuku historie českých zemí ve 
20. století

ÚISK 25.03.11 06.07.15

MK ČR program 
NAKI (partner) 134 prof. PhDr. Karel Kučera, 

CSc.

Nástroje pro zpřístupnění 
tištěných textů 19. století 
a 1. poloviny 20. století

Český národní 
korpus 01.03.11 31.12.15

MK ČR program 
NAKI DF12P01OVV036 PhDr. Ondřej Hubáček 

Vytvoření a ověření systému 
evaluace veřejných kulturních 
služeb

KULT 01.03.12 31.12.15

mšmt čr (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy české republiky) 

Návrat LK11218 Mgr. Ing. Jiří Hudeček, 
Mphil.

Dekonstrukce a konstrukce 
národních tradic a věda v Číně ÚDV 01.07.12 31.12.16

MŠMT/AKTION 63p21 PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Mehrsprachigkeit im 
Tschechisch-Unterricht bzw. 
das tschechische Wien, 
fachbezogenes Praktikum und 
bilaterale Didaktik-Plattform

ÚBS 24.04.12 30.04.12

MŠMT/Mobility MEB061106 Mgr. Radek Honzík, 
Ph.D. Definovatelnost a ideály KLOG 01.01.11 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 71 doc. PhDr. Michal 

Stehlík, Ph.D.

Rozvoj spolupráce FF UK se 
středními školami za účelem 
podpory talentovaných žáků SŠ

děkan 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 70 doc. PhDr. Michal 

Stehlík, Ph.D.

Zavedení systému monitoringu 
potřeb trhu práce pro 
absolventy na FF UK

děkan 01.01.12 31.12.12
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Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 58 doc. PhDr. Michal 

Stehlík, Ph.D.

Podpora zvyšování kompetencí 
akademiků FF UK v oblasti 
ICT, jazyků a manažerských 
dovedností

děkan 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 60 prof. PhDr. Ivana 

Čeňková, CSc.

Rozvoj spolupráce FF UK se 
zahraničními univerzitami 
prostřednictvím studentských 
mobilit

zahraniční 
oddělení 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 103 prof. PhDr. Ivana 

Čeňková, CSc.

Rozvoj spolupráce FF UK se 
zahraničními univerzitami 
formou doktorského studia pod 
dvojím vedením (Cotutelle)

zahraniční 
oddělení 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 61 prof. PhDr. Ivana 

Čeňková, CSc.

Rozvoj internacionalizace 
vzdělávání na FF UK podporou 
působení zahraničních 
akademiků pro inovované 
studijní programy a obory

zahraniční 
oddělení 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované C 60 PhDr. Daniela Janáková, 

CSc.

Speciální letní kombinovaný 
výukový program anglického 
jazyka na Univerzitě v Bristolu 
pro neslyšící a nedoslýchavé 
studenty dvou univerzit: 
Univerzity Karlovy v Praze 
a Masarykovy univerzity

Mediatéka JC 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 119 prof. PhDr. Ivan Šedivý, 

CSc.

Zvyšování kvality vzdělávání na 
FF UK prostřednictvím rozvoje 
spolupráce s výzkumnými 
pracovišti Akademie věd ČR 

proděkan pro 
vědu a výzkum 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 87 Mgr. Alena Hudáková, 

Ph.D.

Rozvoj speciální asistence 
pro neslyšící, nedoslýchavé 
a ohluchlé studenty oboru 
Čeština v komunikaci neslyšících

ÚČJTK 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované C 65 PhDr. Daniela Janáková, 

CSc.

Druhá fáze zvyšování 
odborné kvalifikace českých 
znakových tlumočníků 
formou rekvalifikačního 
a specializačního studia 
v oboru amerického znakového 
jazyka jako prostředku výuky 
a konferenčního tlumočení 
angličtiny pro neslyšící

Mediatéka JC 01.01.12 31.12.12



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 102 prof. PhDr. Ivan Šedivý, 

CSc.
Podpora kvalitních post-
doktorandů FF UK

proděkan pro 
vědu a výzkum 01.01.12 31.12.12

rozvojové projekty 
− centralizované CSM 62 doc. PhDr. Marie 

Vachková, Ph.D.

Příprava studia podle akreditace 
bakalářského oboru Německý 
jazyk a literatura

ÚGS 01.01.12 31.12.12

MŠMT/ 
Vzdělávání 
v jazycích 
národnostních 
menšin

ing. Binh Slavická Kapitoly z vietnamské kultury ÚDV 01.01.12 31.12.14

mzv čr (ministerstvo zahraničních věcí čr) 

MZV ČR _06/02/11 prof. PhDr. Eduard 
Kubů, CSc.

Vídeňští soupeři Maffie a čs. 
zahraničního odboje 1914-1918. 
Příspěvek k dějinám čs. státnosti 
a ke genezi diplomatické služby 
samostatného Československa

ÚHSD 01.06.11 30.11.12

MZV ČR _07/02/11 prof. PhDr. Josef 
Opatrný, CSc.

Československo a Latinská 
Amerika 1945−1989 SIAS 01.06.11 31.05.13

MZV ČR _02/02/11 PhDr. Tereza Czesany-
Dvořáková 

Filmové a zvukové dokumenty 
k historii čs. zahraniční politiky 
a diplomacie 1918−1992

KFS 01.07.11 31.12.12

Svv (Specifický vysokoškolský výzkum) 

SVV 263101 doc. PhDr. Michal 
Stehlík, Ph.D.

Člověk v perspektivě historických 
věd děkan 01.01.12 31.12.12

SVV 263102 MUDr. Štěpán Špinka, 
Ph.D. Filosofie, kultura, svět proděkan 01.01.12 31.12.12

SVV 263103 prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc.

Výzkum aktuálních lingvistických 
témat proděkanka 01.01.12 31.12.12

SVV 263104 prof. PhDr. Ivan Šedivý, 
CSc. Dějiny národů a národností proděkan 01.01.12 31.12.12

SVV 263105 doc. PhDr. Ilona 
Gillernová, CSc.

Komplexní zkoumání individuální 
a sociální dimenze lidského 
života

proděkanka 01.01.12 31.12.12

SVV 263106 prof. PhDr. Ing. Jan Royt Dějiny umění 
v multidisciplinárním dialogu ředitel ÚDU 01.01.12 31.12.12
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Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

nadace, ostatní 

Leverhulme Trust International Networks-
IN-062

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, 
CSc.

English in Europe − Threat or 
Opportunity? ÚLUG 02.01.12 30.06.14

Visegrad Fund − 
standard grant 21120071  Štěpán Kubalík ESTETIKA:The Central European 

Journal of Aesthetics ESTETIKA 01.12.11 31.10.12

Visegrad Fund − 
standard grant 21210390 PhDr. Mgr. Renata 

Kociánová, Ph.D.

Analysis and Comparison of 
Forms and Methods for the 
Education of Older Adults in the 
V4 Countries

KANDR 01.08.12 31.07.13

The Academy of 
Korean Studies DS Mgr. Tomáš Horák, 

Ph.D.
Korean studies institucional 
grant ÚDU 01.07.10 01.06.15

Korea Foundation DS Mgr. Tomáš Horák, 
Ph.D.

The 4th European Association 
for Korean Language Education 
(EAKLE) Workshop in Prague

ÚDU 01.03.12 30.04.12

Nadační 
fond obětem 
holocaustu

17C/11-11 prof. PhDr. Jiří Holý, CSc. Sborník Jan Neruda a Židé. 
Texty a kontexty ÚČLLV 01.01.12 31.12.12

Vzdělávací Nadace 
Jana Husa Cursus Innovati CI 11/13 Bc. Markéta Haiklová 

Filosofie v podzemí − filosofie 
v zázemí (Podoby filosofie 
v českých zemích v období 
normalizace a po sametové 
revoluci)

ÚFAR 01.10.11 01.12.12

LLP Grundtvig − 
spoluřešitelský 12-SVP_GRU_007 PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Again connected – by 
volunteering / Opäť spojení – 
dobrovoľníctvom

CDV 01.08.12 31.07.14

Nadace Židovské 
obce DS Mgr. et Mgr. Štěpán 

Zbytovský, Ph.D.
Konference Otokar Fischer 
(1883−1933) − V rozhraních ÚGS 05.09.12 31.05.13

Japan Foundation 24JTE104 Mgr. Martin Tirala, 
Ph.D.

Japanese Language Education 
and Japanology Symposium in 
Central Europe

ÚDV 09.06.12 31.12.12

Nadace Český 
hudební fond DS Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

Výstava Milan Slavický: Člověk, 
skladatel, hudební režisér 
a pedagog

ÚHV 01.05.12 30.11.12

The Rothschild 
Foundation 
Europe

007/12 doc. PhDr. Ivana 
Ebelová, CSc.

Lists of Jewish Families and 
Jewish Familiants in Bohemia 
from 1724 (1618) to 1811

PVHAS 01.01.12 31.12.14



Agentura identifikace projektu Řešitel název katedra/ústav začátek konec

Nadace OSA 50/2/12 Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Výstava Milan Slavický: Člověk, 
skladatel, hudební režisér 
a pedagog

ÚHV 01.07.12 30.09.12

Česko-německý 
fond budoucnosti 4 12 2759 Dr.phil. Torsten Horst 

Lorenz 

Německo-polská letní škola 
„Vzpomínkové kultury střední 
Evropy. Polsko a Česká republika 
− Praha/Štětín 2012“

ÚHSD 07.08.12 05.10.12

Česko-německý 
fond budoucnosti 4 12 2518 prof. PhDr. Jiří Holý, CSc.

Workshopy a knižní sborník: 
Holokaust v literatuře, divadle 
a filmu ve střední Evropě

ÚČLLV 01.04.12 31.12.12

PrvOuky

UK PRVOUK P07 prof. PhDr. Lenka 
Šulová, CSc.

Psychosociální aspekty kvality 
lidského života KPS 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P08 prof. PhDr. Jaroslav 
Vacek, CSc. Orientalistika a afrikanistika ÚČJTK 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P09 doc. PhDr. Jan Wiendl, 
CSc.

Literatura a umění 
v mezikulturních souvislostech ÚČLLV 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P10 prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. Lingvistika ÚT 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P11 prof. PhDr. František 
Čermák, DrSc. Český národní korpus ÚČNK 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P12 prof. PhDr. Ivan Šedivý, 
CSc.

Historie v interdisciplinární 
perspektivě OV 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P13 prof. PhDr. Miroslav 
Petříček, Dr. Racionalita ve vědách o člověku ÚFAR 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P14 prof. Mgr. Miroslav 
Bárta, Dr.

Archeologie mimoevropských 
oblastí ČEgÚ 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P03 − spoluřešitel doc. PhDr. Ilona 
Gillernová, CSc. Rozvoj psychologických věd KPS 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P15 − spoluřešitel PhDr. Martin Strouhal, 
Ph.D.

Škola a učitelská profese 
v kontextu rostoucích nároků na 
vzdělávání 

KPED 01.07.12 31.12.16

UK PRVOUK P17 − spoluřešitel prof. PhDr. Pavel Barša, 
Ph.D.

Společenské vědy: Zkoumání 
společnosti a politiky ÚPOL 01.07.12 31.12.16



 118 | 119Přílohy

Příloha č. 13

Projekty řešené na FF uk v letech 2005-2012

Program
Počet projektů výše podpory (v tis. kč)

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Aktion 2 1 3 1 4 4 3 5 160 109 287 51 163 89 96 153

ASO Brno – – – – – 1 – – – – – – – 158 – –

Českoněmecký fond 
budoucnosti

2 1 – 1 – – 2 – 159 50 – 10 – – 120 –

Evropská komise 7 7 7 5 9 12 7 1 1274 1816 1370 1713 2627 4520 1427 1145

Evropské strukturální 
fondy

17 16 13 7 7 12 13 – 6006 2967 – 8111 10 391 1807 1070 407 

Evropský parlament 1 1 1 1 1 1 – – 1200 607 561 222 373 1149 – –

Finanční mechanismy 
EHP/Norska

– – – 3 – – – – – – – 576 – – – –

Finská republika – – – – – 1 – – – – – – 662 325 – –

Fond rozvoje vysokých 
škol

17 20 10 12 8 6 4 2 2959 5541 1470 1302 1949 1159 385 219

Gerda Henkel 
Stiftung

– – – 1 – – – – – – – 59 – – – –

Grantová agentura 
Akademie věd ČR

1 6 8 12 8 8 4 4 308 1952 2790 2859 1566 1713 1023 765

Grantová agentura ČR 56 56 59 62 49 65 58 47 39 612 34 558 32 051 25 461 22 335 19 088 24 559 22 865

Grantová agentura 
Univerzity Karlovy

74 65 70 83 93 69 20 14 12 303 11 944 14 084 12 863 12 274 10 978 3890 2015

Specifický vysokoškolský 
výzkum

6 6 7 – – – – – 14 800 13 680 18 450 – – – – –



Program
Počet projektů výše podpory (v tis. kč)

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Mezinárodní visegrádský 
fond

2 1 1 3 3 – – – 400 200 230 1097 1160 – – –

MK ČR 6 5 1 4 6 4 2 – 10 619 2966 110 656 1181 1497 270 –

MŠMT ČR 14 27 22 26 22 20 24 17 21 550 8976 20 776 25 825 7872 5102 11 418 8311

MŠMT ČR výzkumné 
záměry

11 5 5 5 5 5 5 5 89 664 107 987 117 500 125 740 108 835 105 233 98 921 94 967

MZV ČR 3 3 3 1 1 – – – – 683 292 60 117 – – –

Nadace Český literární 
fond

– – – – – 1 – – – – – – – 7 – –

Nadace Dilia – 1 – 1 1 – – – – 10 – 5 7 – – –

Nadace Sophia – – – – – 1 – – – – – – – 10 – –

The Rothschild 
Foundation Europe

1 – – 1 – – – – 1258 – – 158 – – – –

Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

– – – – 1 – – – – – – – 50 – – –

Velvyslanectví Kanady – 1 – 1 – – – 1 – 67 – 38 – – – 17

Velvyslanectví USA – – – – – – – 1 – – – – – – – 24

Nippon Foundation 1 – – – – – – – 180 – – – – – – –

Úřad vlády ČR – 3 1 – – – – – – 689 245 – – – – –

Childwatch int. – – 1 – – – – – – – – 203 – – – –
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Program
Počet projektů výše podpory (v tis. kč)

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Fond partnerství 
Programu švýcarsko–
české spolupráce

1 1 – – – – – – – 167 335 – – – – –

HMP 1 1 – – – – – – – 200 500 – – – – –

The Academy of Korean 
Studies

1 1 – – – – – – 1200 850 – – – – – –

ERSTE Stiftung – 1 – – – – – – – 71 – – – – – –

Vzdělávací Nadace Jana 
Husa

1 1 – – – – – – 72 40 – – – – – –

Fond obětem 
holocaustu

1 – – – – – – – 25 – – – – – – –

Hudební nadace OSA 1 – – – – – – – 7 – – – – – – –

Nadace Židovské obce 1 – – – – – – – 10 – – – – – – –

Nadace český hudební 
fond

1 – – – – – – – 10 – – – – – – –

LLP Grundtvig 1 – – – – – – – 425 – – – – – – –

Korea Foundation 1 – – – – – – – 412 – – – – – – –

Leverhulme 1 – – – – – – – 223 – – – – – – –

CElkEm 232 230 212 230 218 210 142 97 204 836 196 130 219 365 209 086 162 978 152 098 142 516 130 481



Příloha č. 14

vydavatelství FF uk

Souhrn aktiv vydavatelství FF uk – vývoj v letech 2009–2012

2012 2011 2010 2009

Prodej* 901 267 750 373 820 882 710 027

mezinárodní výměna 514 255 479 967 239 416 379 560

Prodej do zahraničí** 12 065 15 225 4 710 8 703

Celkem 1 427 588 1 245 565 1 065 008 1 098 290

* Prodej snížený o rabat i DPH.

** Předpokládaný zisk.

Srovnání celkového obratu publikací FF uk v roce 2011 a 2012

Statistika 2011
karolinum 

Statistika 2012
karolinum 

Statistika 2011
vydavatelství FF uk ∑

Statistika 2012
vydavatelství FF uk ∑

výměna 479 967 514 255 479 967 514 255

Prodej*** 126 240 74 355 797 618,27 1 009 382,49

dary
91 485 115 619 1 205 569,73

z toho rabat: 449 487,73
1 298 992,35

z toho rabat: 543 316,35

Celkem  697 692  704 229 2 483 155 2 822 629,49

*** U položek pro Karolinum je uveden prodej v maloobchodních cenách, v případě Vydavatelství FF UK jde o prodej snížený o rabat prodejnám. Mimo tuto částku bylo do prodejny Karolina 

převedeno bezplatně 174 volných výtisků za 29 600 Kč, které byly z velké části rovněž prodány.
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