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ÚVODNÍ SLOVO

Spojení starého a nového platilo i pro rok 2019 na Filo‑
zofické fakultě Univerzity Karlovy. Výuka osvědčeného 
šla ruku v ruce s neotřelými tématy a novými inter‑
pretačními pokusy, dosavadní zkušenosti a odbornost 
otevíraly cestu rozvoji nových analytických nástrojů, 
intelektuální hloubka vedla pedagogy i studenty po no‑
vých, nevyšlapaných cestách.

Z toho, co rok 2019 přinesl nového a o čem se lze více 
dočíst na následujících stránkách, bych na tomto místě 
vyzvedl tři motivy. Předně, fakulta udělala velký krok 
v rozvoji učitelských oborů. Vedle dlouhodobě realizo‑
vaných učitelských programů češtiny a latiny studen‑
ti v roce 2019 nastoupili do řady nových bakalářských 
a navazujících magisterských programů připravujících 
budoucí učitele – angličtiny, francouzštiny, němčiny, 
ruštiny, španělštiny a historie. Dlouhodobá snaha fakul‑
ty o rozvoj učitelských oborů se tak naplnila tím, že se 
zmíněné nově akreditované studijní programy otevřely 
studentům. Druhou novinkou, jež stojí za zmínku, byl 
Den mladé vědy, který se konal 23. dubna 2019 a pre‑
zentoval výsledky vědeckých projektů pregraduálních 
studentů, jimž se možnosti studentských vědeckých 
stipendií výrazně rozšířily již v roce 2018. Zároveň sa‑
mozřejmě klademe velký důraz na další rozvoj již exis‑
tujících forem podpory doktorandů. Podporu studentské 
vědy vnímám jako důležitou součást fakultního života 
i jako závazek do budoucna. Třetím polem, které bych 
rád zmínil, je to, že jsme v roce 2019 zahájili systema‑
tický rozvoj děkanátu, aby lépe odpovídal nárokům 
a potřebám pedagogické a vědecké činnosti v 21. století. 

Příchod nového pana tajemníka v červnu 2019 byl pro 
fakultu velkou vzpruhou a přinesl kromě jiného právě 
koncepční rozvoj děkanátních oddělení. Uděláme vše 
pro to, aby se všechny tyto změny pozitivně promítly do 
života zaměstnanců i studentů i v příštích letech.

Za tyto i další výkony, o nichž se lze dočíst na násle‑
dujících stránkách, bych chtěl připojit poděkování všem, 
kteří přiložili v roce 2019 ruku ke společnému dílu – pe‑
dagogům, studentům i administrativním pracovníkům. 
A popřát fakultě vše dobré v následujících letech.

 Michal Pullmann, děkan
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1. Pregraduální studium

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

2. Druhy studia a celkové počty 
studentů

K 31. 12. 2019 studovalo na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy 3458 studentů v 84 oborech a 39 programech 
bakalářského studia (3001 v jednooborovém studiu a 547 
ve dvouoborovém studiu), 1867 studentů v 88 oborech 
a 32 programech navazujícího magisterského studia 
(1664 v jednooborovém studiu a 203 ve dvouoborovém 
studiu), 11 studentů v 10 oborech pětiletého magister‑
ského studia (2 v jednooborovém studiu a 9 ve dvouo‑
borovém studiu) a 28 studentů mezifakultních. Fakulta 
také nabízela další vzdělávání v podobě rigorózního 
řízení, kurzů celoživotního vzdělávání a Univerzity 
třetího věku (U3V).

3. Akreditace

3.1 Akreditace

V roce 2018 Univerzita Karlova získala od Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) institu‑
cionální akreditaci oblastí vzdělávání, kterou upravuje 
novela zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.) 
a nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vyso‑
kém školství (č. 274/2016 Sb.). S ohledem na požadavky, 
které byly stanoveny ve vztahu k institucionální akre‑
ditaci, FF UK intenzivně pokračovala v interní přípravě 
a projednávání plánovaných akreditací bakalářských, 
navazujících magisterských a doktorských studijních 
programů společně s  akreditacemi oborů habilitač‑
ního řízení a řízení ke jmenování profesorem. V roce 
2019 Akreditační oddělení FF UK zpracovalo celkem 
90 akreditačních návrhů. Radě pro vnitřní hodnocení 
(RVH) UK bylo postoupeno ke schválení celkem 74 žá‑
dostí, tj. 33 bakalářských, 34 navazujících magisterských 
a 7 doktorských. RVH schválila celkem 55 návrhů. Ostat‑
ní návrhy prošly interním schvalováním na jednáních 
Studijní komise, Komise pro vědu, Akademického sená‑
tu a Vědecké rady. Dále Národní akreditační úřad (NAÚ) 
schválil 3 akreditační návrhy habilitačního a profesor‑
ského řízení.
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3.2 Studijní plány

V roce 2019 Akreditační oddělení FF UK také připravilo 
celkem 174 studijních plánů plného a sdruženého studia 
pro nově akreditované studijní programy. Z celkového 
počtu bylo připraveno 77 studijních plánů pro bakalář‑
ské programy, 67 studijních plánů pro navazující magi‑
sterské programy a 30 studijních plánů pro doktorské 
programy.

Přehledy akreditovaných bakalářských, navazujících 
magisterských a doktorských studijních programů, stej‑
ně jako akreditace habilitačních a profesorských řízení 
za rok 2019 jsou uvedeny ve veřejně přístupné databázi 
(viz http://akredb.ff.cuni.cz/studijni ‑program ‑public).

4. Přijímací řízení

Do bakalářských a navazujících magisterských oborů 
si uchazeči pro akademický rok 2019/2020 podali cel‑
kem 7962 přihlášek (z toho 764 pro dodatečné přijímací 
zkoušky na vybrané bakalářské a navazující magister‑
ské obory, které proběhly v září). Na bakalářské obory 
bylo podáno celkem 6158 zaplacených přihlášek (o 205 
více než pro akademický rok 2018/2019), na navazující 
magisterské obory celkem 1804 zaplacených přihlášek 
(o 149 méně než v předcházejícím roce). Přijato bylo 2622 
uchazečů – 1782 do bakalářských a 840 do navazujících 
magisterských oborů (viz přílohy č. 11 a 12).

5. Absolventi bakalářského 
a magisterského studia

V roce 2019 absolvovalo studium na FF UK 475 studentů 
bakalářských studijních oborů (448 studentů prezenč‑
ního studia a 27 studentů kombinovaného studia), 417 
studentů navazujících magisterských studijních oborů 
(397 studentů prezenčního studia a 20 studentů kombi‑

novaného studia) a 4 studenti magisterských studijních 
oborů (všichni 4 studenti prezenčního studia) (viz pří‑
lohy č. 13, 14, 15).

6. Studentská hodnocení výuky

Na závěr letního semestru 2018/2019 a zimního semestru 
2019/2020 proběhlo na fakultě elektronické student‑
ské hodnocení výuky (viz https://www.ff.cuni.cz/stu‑
dium/bakalarske ‑a‑magisterske ‑studium/studentske‑

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

V letním semestru 2018/2019 fakulta v rámci hodno‑
cení od studentů získala 11 085 vyplněných dotazníků 
včetně 5265 slovních komentářů; v zimním semestru 
2019/2020 to bylo 11 945 vyplněných dotazníků včetně 
10 377 slovních komentářů. Výsledky studentského hod‑
nocení včetně reakcí pedagogů byly zveřejněny na webu 
fakulty.

7. Stipendia

Fakulta se dlouhodobě snaží o smysluplné využití sti‑
pendijního fondu. Podle Stipendijního řádu UK a Pra‑
videl pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě UK 
byla v prosinci 2019 přiznána a vyplacena stipendia za 
vynikající studijní výsledky za předchozí akademický 
rok v celkové částce 2 970 000 Kč celkem 297 studen‑
tům (jednotlivým studentům byla vyplacena částka 
10 000 Kč).

8. Poplatky

Povinnost hradit poplatek za „delší“ studium v roce 2019 
vznikla 1373 studentům FF UK.

Výši poplatků pro akademický rok 2019/2020 stano‑
vil Statut Univerzity Karlovy v Příloze č. 2.
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8.1 Poplatek za „delší studium“

Pro studijní programy filologie, anglistika – amerikanis‑
tika, čeština v komunikaci neslyšících, překladatelství 
a tlumočnictví a učitelství pro střední školy činí tento 
poplatek 22 500 Kč za započatých 6 měsíců studia, pro 
ostatní studijní programy 18 500 Kč za započatých 6 mě‑
síců studia.

8.2 Poplatek „za studijní program v cizím jazyce“

Pro bakalářské a magisterské studijní programy činí 
tento poplatek 110 000 Kč za každý započatý rok studia, 
pro doktorské studijní programy poplatek činí 2000 Kč 
za každý započatý rok studia.

9. Uznání zahraničního studia

V roce 2019 podalo žádost o uznání zahraničního vysoko‑
školského vzdělání v bakalářském nebo magisterském 
programu 164 žadatelů, ke kladnému vyřízení bylo fa‑
kultou doporučeno 94 žádostí. O uznání v postgraduál‑
ním programu žádalo 6 žadatelů, ke kladnému vyřízení 
bylo fakultou doporučeno 5 žádostí.

10. Uchazeči a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami

Uchazeči o  studium podali pro akademický rok 
2019/2020 94 žádostí o modifikaci přijímací zkoušky 
z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb; 88 žádostem 
bylo vyhověno. Přijato bylo 38 uchazečů s modifikací 
přijímací zkoušky.

V roce 2019 bylo na fakultě evidováno 203 studen‑
tů se speciálními vzdělávacími potřebami v bakalář‑
ských, magisterských a doktorských studijních obo‑
rech. Největšími skupinami byli studenti s chronickým 

somatickým onemocněním a psychickými potížemi 
(85), studenti se specifickými poruchami učení (54) 
a se sluchovým postižením (25). Fakulta pokračovala 
ve snahách o zvýšení podpory studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a informovanosti mezi ostatní‑
mi studenty a vyučujícími. Fakulta podporuje studenty 
se speciálními vzdělávacími potřebami modifikacemi, 
které se týkají jak přijímacích zkoušek, tak samotného 
studia, tj. organizace výuky, úpravy studijních mate‑
riálů a způsobů plnění požadavků atestací. Na fakultě 
funguje i Psychologické poradenské centrum, které 
v roce 2019 poskytlo cca 400 hodin poradenských a te‑
rapeutických konzultací. Od roku 2019 zahájilo v pro‑
storách Kampusu Hybernská činnost Poradenské cen‑
trum FF UK (https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/) 
poskytující další podpůrné služby s cílem zvýšit studijní 
úspěšnost studentů.

V roce 2019 byl koordinátorem péče o studenty se spe‑
ciálními vzdělávacími potřebami PhDr. David Čáp, Ph.D. 
Péči o studenty se sluchovým znevýhodněním koordi‑
novala Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

11. Další vzdělávání

11.1 Rigorózní řízení

V roce 2019 získalo titul PhDr. celkem 26 absolventů, 
z toho 12 absolventům byl tento titul udělen na základě 
uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigo‑
rózní zkoušky a disertační práce jako práce rigorózní. 
K 31. 12. 2019 bylo přihlášeno ke státní rigorózní zkoušce 
a pokračuje v přípravě 74 zájemců; z toho 11 se přihlásilo 
v roce 2019, a to v oborech etnologie (1 uchazeč), ibero‑
amerikanistika ‑ dějiny Latinské Ameriky (1 uchazeč), 
psychologie (6 uchazečů), sociální práce (3 uchazeči).
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11.2 Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo 
v roce 2019 pět akreditací následujícím vzdělávacím 
programům: Studium pro výchovné poradce (katedra psy‑
chologie), Archeologie pravěku a středověku (Ústav pro ar‑
cheologii), Didaktika výslovnosti cizích jazyků (Fonetický 
ústav), Filosofie a divadlo ve středoškolské výuce (Ústav 
filosofie a religionistiky) a Rozvoj řečových a pedagogicko

didaktických kompetencí pro učitele ruštiny (Jazykové cen‑
trum). Aktuální přehled všech platných akreditovaných 
programů je uveřejněn na webových stránkách Centra 
dalšího vzdělávání (dále CDV).

V akademickém roce 2018/2019 se konalo celkem 
14 přípravných kurzů pro zájemce o studium na FF UK. 
Kurzy připravily: katedra psychologie (Přípravný kurz – 
Psychologie, 243 posluchačů), katedra andragogiky a per‑
sonálního řízení (Přípravný kurz – Andragogika, 29 poslu‑
chačů), katedra divadelní vědy (Přípravný kurz – Divadlo 
do kapsy, 19 posluchačů), Ústav translatologie (Přípravný 
kurz – Mezikulturní komunikace A a B, 49 posluchačů), 
Ústav germánských studií (Přípravný kurz na přijímací 
zkoušky z německého jazyka, 14 posluchačů), Ústav in‑
formačních studií a knihovnictví (Přípravný kurz – Buď 
IN, Studuj insK, 42 posluchačů), katedra sociální práce 
(Přípravný kurz – Sociální práce, 19 posluchačů), katedra 
sociologie (Přípravný kurz – Sociologie, 28 posluchačů), 
katedra filmových studií (Přípravný kurz – Co je to film, 
16 posluchačů), Ústav českého jazyka a teorie komuni‑
kace (Přípravný kurz – Uvedení do jazykovědné a literárně
vědné bohemistiky, 42 posluchačů), zahraniční oddělení 
(Přípravný kurz – Česká studia, 127 posluchačů), Ústav 
filosofie a  religionistiky (Přípravný kurz  – Workshop, 
26 posluchačů), Ústav hudební vědy (Přípravný kurz – 
Seznámení s hudební vědou, 17 posluchačů) a katedra pe‑
dagogiky (Přípravný kurz – Pedagogika, 10 posluchačů). 
Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 681 posluchačů.

V akademickém roce 2018/2019 se konalo 52 vzdělá‑
vacích programů, zaměřených na výkon povolání nebo 
zájmových, do nichž se zapsalo 1728 posluchačů (podrob‑
ný přehled vzdělávacích programů CŽV viz příloha č. 16).

11.3 Univerzita třetího věku (U3V)

V akademickém roce 2018/2019 se do Univerzity třetího 
věku řádně zapsalo 2062 posluchačů (fyzických osob). 
Celkový počet návštěvníků programů je 4601, z tohoto 
počtu je 621 mužů a 3980 žen. Do výuky v rámci U3V se 
zapojilo 21 kateder a ústavů, které připravily 60 vzdě‑
lávacích programů.

Studium ukončilo odevzdáním závěrečné písemné 
práce nebo úspěšným složením písemného testu 132 
posluchačů. Na slavnostním shromáždění ve velké aule 
Karolina jim byla dne 6. června 2019 předána osvědčení 
o absolvování U3V z příslušného vzdělávacího programu.

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

Vzdělávací programy se realizují v oborech archiv‑
nictví a pomocné vědy historické, český jazyk, cizí jazy‑
ky, dějiny umění, divadelní věda, egyptologie, etnologie, 
historie, hudební věda, informační studia a knihovnictví, 
klasická archeologie, pravěká a raně středověká archeolo‑
gie, překladatelství, pedagogika, psychologie a sociologie.
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V akademickém roce 2019/2020 se ke studiu řádně 
zapsalo 2071 posluchačů (fyzických osob). Celkový počet 
návštěvníků programů byl 4799 (většina si zapisuje více 
programů). Z tohoto počtu je 665 mužů a 4134 žen. Do 
výuky v rámci U3V se zapojilo 27 kateder a ústavů, které 
připravily celkem 61 vzdělávacích programů, z toho 46 
jednosemestrálních, 7 dvousemestrálních a 8 seminářů.

Semináře se realizují z oboru psychologie – Psycho
pati mezi námi, Zajímavosti v psychologii pro pokročilé, 
Jsem senior, a co má být, Charakteristiky známých osob
ností a Trénování kognitivních procesů (také paměti) I. a II. 
Katedra archivnictví a  pomocných věd historických 
připravila seminář Praktická cvičení z paleografie a his
torické chronologie pro genealogy a regionální historiky pro 
začátečníky i pro pokročilé a Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících pokračuje v kurzech českého znakového 
jazyka pro začátečníky a také pro pokročilé.

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

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

Do doktorských studijních programů se pro akademický 
rok 2019/2020 hlásilo 240 uchazečů a přijato jich bylo 
183, z nichž se ke studiu zapsalo celkem 174 studentů; 
v prezenční a v kombinované formě studia. V rámci při‑
jímacího řízení do doktorského studia byla podána dvě 
odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí, žádnému 
nebylo rektorem vyhověno.

K 31. 12. 2019 studovalo na FF UK celkem 940 dokto‑
randů (dalších 204 mělo studium přerušeno). V roce 2019 
se uskutečnilo 117 obhajob disertačních prací, z toho 107 
proběhlo úspěšně a 10 neúspěšně.

Studentům prezenčního studia bylo vypláceno sti‑
pendium ve výši 10 500 Kč měsíčně, po vykonání státní 
doktorské zkoušky bylo doktorandům stipendium na‑
výšeno o 2000 Kč měsíčně.

Roční hodnocení doktorského studia za akademic‑
ký rok 2018/2019 proběhlo plně v elektronické podobě, 
individuální studijní plány nově zapsaných studentů 
byly rovněž sestavovány elektronicky ve Studijním in‑
formačním systému.

V roce 2019 se úspěšně rozvíjela mezinárodní spolu‑
práce při vedení disertačních prací „pod dvojím vedením“ 
(cotutelle), přičemž byla uzavřena jedna nová smlouva 
a rozjednáno sedm dalších.

Zahájen byl mezinárodní doktorský program 
H2020MSCA ITNEJD MOVES – Migration and Modernity: 
Historical and Cultural Challenges, na kterém se podí‑
lí instituce z pěti zemí EU. Hlavním koordinátorem je 
prof. Martin Procházka z Ústavu anglofonních literatur 
a kultur.

2. Vědecká rada FF UK

Stávající Vědecká rada byla jmenována s  účinností 
k 1. 3. 2018. Počet řádných členů činil 42; počet čestných 
členů činil 3. Jednotlivé skupiny vědních oborů byly 
k 31. 12. 2019 zastoupeny rovnoměrně. Jmenný seznam 
členů Vědecké rady je uveden v příloze č. 22.

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

V roce 2019 se uskutečnilo celkem 10 jednání Vědecké 
rady FF UK. Bylo zahájeno 11 habilitačních řízení a 1 ří‑
zení ke jmenování profesorem. Vědecká rada projednala 
celkem 12 habilitačních a 4 profesorská řízení, přičemž 
jedno habilitační a  jedno jmenovací řízení zastavila. 
Rektor univerzity jmenoval v roce 2019 celkem 10 do‑
centů vzešlých z řízení na FF UK. V témže roce jmenoval 
prezident republiky dva profesory.

I I . VĚDA  A   VÝZKUM
 
garant kapitoly: 
doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
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Habilitační a profesorská řízení se řídí platnými zá‑
konnými předpisy, Řádem habilitačního řízení a řízení 
ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 
14. 12. 2016 a Opatřeními rektora č. 9/2014, č. 17/2014 
a č. 26/2017.

4. Věda a výzkum na FF UK

4.1 Významné konference a další vědecké 
počiny

V roce 2019 vystoupili akademici a studenti fakulty s cel‑
kem 459 konferenčními příspěvky (z toho 302 cizoja‑
zyčnými v 16 různých jazycích) a 57 postery. Filozofická 
fakulta sama organizovala 40 konferencí a 44 worksho‑
pů. Z nich 15 konferencí, 21 workshopů a 14 přednášek či 
seminářů bylo i v tomto roce pořádáno za podpory pro‑
jektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu 
Evropy v propojeném světě (reg. č. : CZ.02. 1. 01/0.0/0.
0/16_019/0000734) financovaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (viz také kapitola IV. PROJEKTOVÉ 
ŘÍZENÍ A GRANTOVÁ ČINNOST).

Následuje stručný přehled nejvýznamnějších vý‑
zkumných a  konferenčních aktivit a  vědecky nejvý‑
znamnějších událostí podle jednotlivých základních 
součástí.

Český egyptologický ústav
Mezinárodní konference Abusir in Diachronic Perspecti
ve, již organizoval ČEgÚ, se konala v prostorách Mini‑
sterstva pro památky Egypta v Káhiře dne 30. 10. 2019. 
Příspěvky na konferenci představily nejen výsledky 
dlouhodobých a systematických výzkumů ČEgÚ FF UK 
v Egyptě, ale také nové výzkumy kolegů z Egypta a USA.

Mezinárodní 7th Ptolemaic Summer School se kona‑
la ve dnech 27.–30. 8. 2019 na FF UK, a to za účasti 20 
přednášejících z Česka, Belgie, Německa, Velké Bri‑

tánie, Francie, Itálie, Polska a Španělska. Přednesené 
příspěvky byly věnovány poslední fázi ve vývoji hiero‑
glyfického písma a jazyka (tzv. ptolemaištině), textům 
a nápisům v ptolemaiovských chrámech (Edfú, Esna, 
Dendera, Kóm Ombo, Fílé atp.), hrobkách a artefak‑
tech, jako jsou stély či obětní stoly, včetně translite‑
race, překladu, gramatického rozboru a interpretace 
jednotlivých nápisů.

Fonetický ústav
26.–27. 9. 2019 hostil FÚ konferenci u příležitosti zasedá‑
ní komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků 
při Mezinárodním komitétu slavistů.

Katedra andragogiky a personálního řízení
Ve dnech 16.–18. 5. 2019 proběhla na FF UK konference 
Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society 
jakožto čtvrtá konfrence ESREA (European Society for 
Research on the Education of Adults).

Katedra divadelní vědy
Ve dnech 22.–26. 5. 2019 proběhla Network Conference 
2019: From Antiquity to Modernity, spolupořádaná s Ka‑
binetem pro klasická studia, FLÚ AV ČR.

Katedra filmových studií
Ve dnech 22.–23. 11. byla v kině Ponrepo uspořádána 
Mezinárodní konference SIECE na téma Public Service 
Media’s Online Strategies: Industry Concepts and Cri‑
tical Investigations.

Kateřina Svatoňová zajistila dramaturgii a organi‑
zaci konference Bez moci: Místopis vyloučení a přehlížení, 
jež tvořila doprovodný program k výstavě Dýmová hora 
(Epos 257). Akce proběhla 13. 11. 2019 v Muzeu hlavního 
města Prahy.
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Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Univerzita Karlova, Velvyslanectví Slovinské republi‑
ky a Univerzita v Mariboru zorganizovaly sympozium 
u příležitosti 200. výročí úmrtí Gašpera Rojka, prvního 
Slovince, který se stal rektorem Univerzity Karlovy. 
Sympozium proběhlo ve středu 24. 4. 2019. Za KJBS se 
na organizaci sympozia podílela doc. Alenka Jensterle‑

‑Doležalová.

Katedra logiky
KL byla v  roce 2019 spolupořadatelem mezinárodní 
konference Logic Colloquium, kterou každý rok v jiné 
evropské zemi organizuje americká ASL (Association 
for Symbolic Logic). V ČR se tato konference naposledy 
pořádala v roce 1998. Konference se konala 11.–16. 8. 2019 
v Praze a zúčastnilo se jí 231 registrovaných účastníků.

V roce 2019 začal první rok tříletého výzkumného gran‑ 
tu Compactness principles and combinatorics, 1929633L, 
mezi katedrou logiky a Kurt Goedel Research Center ve 
Vídni. Grant je financován společně českou grantovou 
agenturou GAČR a rakouskou agenturou FWF. Hlav‑
ními řešiteli jsou doc. Radek Honzík za českou stranu 
a prof. Vera Fischer za stranu rakouskou.

Katedra pedagogiky
Ve dnech 26.–27. 9. 2019 pořádala KP ve spolupráci se 
Zelenohorskou univerzitou a Univerzitou Palackého 
mezinárodní konferenci Good Connections – From Isola
tion to Cooperation s účastí 54 odborníků z různých oborů 
sociálních věd z 9 zemí západní a střední Evropy. Akce 
byla zaměřena na problematiku překonávání sociálních 
bariér ve vzdělávání a na integraci minorit, jakož i na 
různé možnosti panevropské intelektuální spolupráce.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Ve dnech 7.–8. 11. 2019 se v Národním archivu na Chodov‑
ci konala pod názvem Doména diletantství? mezinárodní 

konference katedry pomocných věd historických a ar‑
chivního studia organizovaná ve spolupráci s Národ‑
ním archivem u příležitosti 100. výročí založení Státní 
archivní školy.

Katedra psychologie
Dne 5. 4. 2019 zorganizovala KP 12. ročník každoročně 
pořádané odborné mezinárodní konference Škola jako 
místo setkávání. Věnována byla vědeckovýzkumným 
a praktickým otázkám edukační praxe.

Katedra také zaštítila cyklus tří jednodenních kon‑
ferencí Cesta a život partnerství v 21. století.

Katedra sociální práce
Dne 23. 1. 2019 proběhla konference ve spolupráci s Pro‑
fesní komorou sociálních pracovníků na téma Hodnocení 
výsledků a dopadů v sociální práci.

Ve dnech 19.–20. 3. 2019 uspořádala KSP národní kon‑
ferenci ve spolupráci s MPSV ČR: Prestiž, profesionalita 
a vědeckost české sociální práce s podtitulem „100 let his‑
torie sociální práce v ČR“.

Dne 13. 12. 2019 proběhla za podpory KREAS odbor‑
ná panelová diskuze Integrační politika pohledem obcí za 
účasti 9 panelistů a 50 členů auditoria.

Katedra sociologie
Katedra sociologie spoluorganizovala jednak kolokvium 
Šedesát let Sociologické imaginace, která se konala dne 
29. 3. 2019, a dále také konferenci Naše společná přítom
nost 2019 (24.–25. 4. 2019).

Katedra středoevropských studií
Ve dnech 24.–26. 10. 2019 proběhl workshop CENTRAL: 
Tracking down linguistic convergence: Contact languages in 
Eastern Central Europe.

Ve dnech 27.–28. 11. 2019 uspořádala KSS konferenci 
Akademie romistických studií.
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Středisko ibero amerických studií
Ve dnech 18.–21. 6. 2019 proběhla mezinárodní konfe‑
rence Slavery – Enlightenment – Religion (Praha, FF UK 
a FSV UK), kterou organizovala prof. Markéta Křížová.

Ve dnech 26.–27.  9.  2019 se na půdě FF UK v  rám‑
ci projektu KREAS konala konference 1519–2019. 500 
anos de La Habana. Colonialismo, Nacionalismo, Inter
nacionalismo, kterou organizovali prof. Josef Opatrný 
a Dr. Simona Binková. Konference reflektovala pět set 
let významu Karibské oblasti ve vzájemných vztazích 
s Evropou (problém objevů, jinakosti, kulturních a hos‑
podářských výměn v různých obdobích až po politický 
vývoj ve 20. stol.).

Ústav anglofonních literatur a kultur
Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhla mezinárodní inter‑
disciplinární konference Performativity and Creativity 
in Modern Cultures.

Ústav bohemistických studií
Ústav organizoval ve dnech 26.–29. 4. 2019 mezinárodní 
konferenci Jedna cesta – tři jazyky jako česko ‑korejsko‑

‑čínské sympozium, věnované jazykovým a  lingvodi‑
daktickým aspektům popisu a studia češtiny, čínštiny 
a korejštiny, otázkám spojeným s budováním a využí‑
váním akvizičních korpusů těchto jazyků a aktuálním 
badatelským aktivitám na tomto poli.

Proběhl rovněž interní seminář prof. Františka Čer
máka, pravidelně konaný pro akademické pracovníky 
s cílem představit zkoumání zvláště v oblasti češtiny 
jako cizího a druhého jazyka.

Ústav české literatury a komparatistiky
Ve dnech 5.–6. 12. 2019 proběhl workshop Political Reading 
of Literature, spolupořádaný v rámci Joint Seed projektu 
mezi Univerzitou Karlovou a Universität Zurich.

Ve dnech 30. 1.–2. 2. 2019 se konala konference Básně 
o věcech / Things in Poems – Poems of Things; konference 
s reprezentativní mezinárodní účastí věnovaná tématu 
věcí a věcnosti v poezii.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ve dnech 16.–17. 5. 2019 proběhl v Praze Gesture Sign 
Workshop Prague 2019: Converging the perspectives on theo
ries, methods, and applications.

Dále na ÚČJTK proběhl ve dnech 13.–15.  11.  2019 
workshop Relatives, Interrogatives, Alternatives.

Ústav Českého národního korpusu
V září 2019 byly zveřejněny nové aplikace webového 
portálu ČNK: 1) Slovo v kostce, která poskytuje rychlý 
přehled o používání daného slova z různých perspektiv. 
Aplikace je založena výhradně na tom, co lze o zadaném 
slově zjistit z korpusových dat. 2) Calc je korpusová kal‑
kulačka rozdělená do několika uživatelsky přístupných 
modulů vhodných pro počítání typických statistických 
úloh běžných v korpusovém výzkumu.

Ústav českých dějin
Ve dnech 22.–23. 2. 2019 zorganizoval Ústav českých dějin 
mezinárodní konferenci Building the Scenes? Fan/zines in 
Central Eastern and South Eastern Europe before and after 
the Fall of the Berlin Wall.

Ve dnech 19.–22. 9. 2019 proběhla mezinárodní kon‑
ference pod názvem Contestations, subversions et altérités 
aux XIVe–XVIe siècles v rámci Rencontres du Centre euro
péen d’études bourguignonnes.

Ústav filosofie a religionistiky
Ve dnech 13.–15. 11. 2019 se konalo XIIth Symposium Pla
tonicum Pragense, prestižní mezinárodní konference 
pořádaná International Plato Society každý druhý rok 
vždy v Praze.
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Ve dnech 18.–21. 9. 2019 se v Praze konala meziná‑
rodní konference Narrativity and Self Creating Forms: 
Autopoiesis in Perspective, jež byla jedním z klíčových 
výstupů projektu KREAS.

Ústav germánských studií
ÚGS zorganizoval dvě mezinárodní germanistické kon‑
ference: Interkulturalität, Übersetzung, Literatur – am 
Beispiel der Prager Moderne, která se konala ve dnech 
17.–19. 10. 2019, a Populärkulturen im interkulturellen Kon
text konanou ve dnech 27.–29. 6. 2019 na FF UK.

Ústav hudební vědy
Dne 16. 5. 2019 uspořádal ÚHV kolokvium projektu Sta
ré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 
15. století.

Ústav informačních studií a knihovnictví
Dne 19. 10. 2019 zorganizoval ÚISK konferenci New Media 
Inspiration: Digital Humanitites.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
ÚJKN spolupořádal Dny kulturní lingvistiky: Tělo a těles
nost v jazyce jako obrazu světa, který se konal v Praze ve 
dnech 28.–29. 5. 2019, a také akci Gesture Sign Workshop 
Prague 2019 konanou v Praze ve dnech 16.−17. 5. 2019.

Ústav obecné lingvistiky
ÚOL spoluorganizoval konferenci Linguistics Prague 2019 
konanou ve dnech 25.–27. 4. 2019, stejně jako 1. konferen‑
ci České asociace kognitivní lingvistiky, která se konala ve 
dnech 21.–22. 11. 2019.

Ústav politologie
Ve dnech 15.–16. 11. 2019 uspořádal ÚPOL konferenci Ma
chiavelli and Contemporary Politics.

Dne 23. 11. 2019 realizoval ÚPOL diskusi Europe and 
its Others.

Ústav pro archeologii
Ve dnech 17.–19.  10.  2019 zorganizoval ÚPA v  rámci 
KREAS a ve spolupráci s univerzitou v Uppsale (Jonas 
Lindström) mezinárodní workshop Meanings of Mobility 
among Peasants in Europe, 1300–1800 (realizace; Švédsko, 
Dánsko, Irsko, Polsko, Česko).

Ve dnech 7.–9. 11. 2019 zorganizoval ÚPA v rámci KREAS 
a ve spolupráci s Université de Toulouse Jean ‑Jaurès 
(Emmanuel Huertas) mezinárodní workshop European 
Transformation of Settlement Pattern in Archaeological and 
Written Sources (11th−14th ct.) (realizace; Francie, Itálie, 
Německo, Polsko, Česko).

Ústav pro klasickou archeologii
Dne 24. 5. 2019 proběhlo kolokvium Archeologie protostát
ních formací pořádané ÚKAR (Dr. Jan Kysela, doc. Peter 
Pavúk) a Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v. v. i. 
(Dr. Ladislav Varadzin).

Ve dnech 29. a 31. 5. 2019 se uskutečnila XVIII. výroční 
konference Počítačová podpora v archeologii v Kočovcích, 
SK. Spolupořadatelé: Slovenská Technická Univerzita, 
Katedra archeológie FiF UK, Bratislava a Ústav pro kla‑
sickou archeologii, FF UK, Praha.

Ústav románských studií
14. ročník prestižní konference Cambridge Italian Dialect

Syntax Morphology Meeting se konal v Praze na FF UK ve 
dnech 27.–29. 5. 2019 v rámci projektu KREAS; organizá‑
torem byl doc. Pavel Štichauer.

ÚRS také organizoval mezinárodní kolokvium Améri
ca Latina na Fronteira das Grandes Épocas, které se konalo 
ve dnech 26.–27. 9. 2019.
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Ústav světových dějin
Ústav světových dějin organizoval mezinárodní kon‑
ferenci The Frustrated Peace? The Versailles Peace Treaty 
and its Political, Social, and Economic Impact on Europe, 
která se konala v Praze v Černínském paláci ve dnech 
26.–27. 9. 2019 a kterou spoluorganizoval Historický 
ústav AV ČR, záštitu převzali ministr zahraničních věcí 
ČR Tomáš Petříček a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

ÚSD se dále podílel na výše zmíněné konferenci 60e 
Rencontres du Centre européen d’études bourguignonnes: 
Contestations, subversions et altérités aux xive xvie siècles.

Ústav translatologie
Ve dnech 20.–21. 9. 2019 spolupořádal ÚTRL mezinárodní 
konferenci L2 Translation: Getting Out of the Grey Zone 
v kooperaci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

Ve dnech 22.–23. 11. 2019 realizoval ÚTRL ve spoluprá‑
ci s Kruhem moderních filologů workshop Cesty transla
tologie, určený pro doktorandy u příležitosti 55. výročí 
založení studijního oboru překladatelství a tlumočnictví 
v Praze.

Ústav východoevropských studií
Ve dnech 28.–30. 3. 2019 zorganizoval ÚVS mezinárodní 
konferenci World War II: History and Memory.

Dne 18. 10. 2019 uspořádal ÚVS konferenci Studentské 
dialogy o východní Evropě.

4.2 Přednášky významných odborníků

Český egyptologický ústav
Dr. Nico Staring, Leiden University (Institute for Area 
Studies) přednesl 23. 8. 2019 přednášku „Continuity, Dis‑
continuity and Change in the Saqqara New Kingdom 
Necropolis. From Landscape Biography to the Social 
Dimension of Burial“.

Prof. Clemens Reichel, Department of Near and Mid‑ 
dle Eastern Civilizations, University of Toronto/ Royal 
Ontario Museum, přednesl 10. 6. 2019 přednášku „Early 
Cities and Urban Formation Processes in the ‘Fertile 
Crescentʼ: New Insights from Fieldwork at the Site of 
Hamoukar in Northern Syria“.

Katedra divadelní vědy
Prof. Oliver Taplin, přední odborník na antické divadlo 
a drama, přednesl na KDV ve dnech 3. a 4. 4. 2019 dvě 
přednášky (téma masky v řecké tragédii a otázky pře‑
kladu antického dramatu pro současné jeviště).

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Dr. Diana Stolac z Filozofické fakulty Univerzity v Rije‑
ce, realizovala ve dnech 9.–12. 4. 2019 cyklus přednášek 
o současném lingvistickém výzkumu v Chorvatsku a dě‑
jinách chorvatského spisovného jazyka.

Dr. Andrej Šurla, Univerzita ve Štýrském Hradci, 
hostoval ve dnech 15.–16. 4. 2019 na KJBS, kde pohovořil 
o punku ve Slovinsku a o slovinské literatuře ve filmu.

Prof.  Përparim Kabo, děkan Fakulty psychologie 
a sociálních věd Universiteti Mesdhetar, přednesl dne 
28. listopadu 2019 přednášku na téma „Democracy as 
Misunderstanding Between Freedom and Anarchy“.

Katedra psychologie
Ve dnech 5. a 6. 6. 2019 proběhla přednáška a workshop 
Prof. Samuela Putnama, Bowdoin College, „Tempera‑
ment: Measurement, Structure, Stability and Cultural 
Correlates“.

Ve dnech 2. a 3. 5. 2019 proběhla přednáška a workshop 
Dr Lucy Frith, University of Liverpool, s názvem „Cri‑
tical Reflections on the Purpose and Justification for 
Stakeholder Involvement in Health Research“, respek‑
tive „Ethics in (Health) Research“.
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Katedra sociologie
Prof. Martin Killias, University of St. Gallen, vystoupil 
9. 12. 2019 s přednáškou „Switzerland: Hearing the De‑
fendant Before Convicting Him: A Matter of Fairness. 
Results of a  Randomized Experiment Among Prose‑
cutorial Offices“. Dne 10. 12. 2019 proběhla jeho druhá 
přednáška s názvem „The Poor Go to Prison: Possible 
Pitfalls of Replacing Short Prison Sentences by Mone‑
tary Penalties“.

Prof. Alexander T. Vazsonyi, University of Kentu‑
cky, Fulbright distiquished chair at Palacky University 
Olomouc (2019), vystoupil 5. 12. 2019 s přednáškou „The 
Salience of Self ‑Control in Child and Adolescent Deve‑
lopment“.

Katedra středoevropských studií
Prof.  Igor Borkowski z Vratislavské univerzity před‑
nesl 26. 3. 2019 přednášku na téma „Fenomen: polski 
reportaż. Analizy warsztatowe, stylistyczne, nadawczo‑

‑odbiorcze“.
Prof. Tuomo Lahdelma z Univerzity Jyväskyllä vy‑

stoupil dne 7. 5. 2019 s přednáškou „Írás és jólét“.

Středisko ibero amerických studií
Glenn Penny, Wissenschaftskolleg Berlin, přednesl 
10. 6. 2019 přednášku „Persistent Collecting Networks: 
Explaining the History of Hamburg’s Central American 
Textile Collections“.

Ústav anglofonních literatur a kultur
Prof. Murray Pittock z University of Glasgow přednesl 
6. 11. 2019 přednášku „Edinburgh and Other Smart Cities 
of the Enlightenment: The Analogue Age of Data, Diver‑
sity and Adaptability, 1660‑1750“.

Prof. Máirín Nic Eoin, Dublin City University, pro‑
slovil 12. 11. 2019 přednášku „Minor, National or Global? 
Perspectives on Modern Irish ‑language Literature“.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Prof. Neil Bermel, University of Sheffield, vystoupil 
9. 4. 2019 s přednáškou „Methodological Problems in 
Research in Variation in Historical Czech“.

Prof. Björn Hansen z Universität Regensburg vystou‑
pil 11. 4. 2019 s přednáškou „Modals in Areal Typology 
(with Some Reflections on Areal Linguistics)“.

Ústav Českého národního korpusu
Prof. George Mikros přednesl ve dnech 14. 5. a 16. 5. 2019 
dvě přednášky: „Predicting the Author’s Gender Using 
Computational Stylistic Methods“ a „Stylometric Ana‑
lysis and Machine Learning Methods“.

Dr. Maarten Janssen na své přednášce dne 12. 3. 2019 
představil nástroj na práci s korpusy, resp. s daty při‑
pravenými pro korpusové zpracování, nazvaný Teitok.

Ústav českých dějin
Olivier Chaline, Université Paris Paris ‑Sorbonne, před‑
nesl 14. 3. 2019 přednášku na téma „Les frontières de la 
Monarchie: la Bohême face aux Prussiens“.

Pierre Monnet z EHESS vystoupil 31. 10. 2019 s před‑
náškou „Rébellions dans les villes de l‘Empire“.

Ústav filosofie a religionistiky
Prof. Anton Koch, Universität Heidelberg, proslovil 
2. 4. 2019 přednášku „Hegel and the Greeks“.

Dan Zahavi, University of Copenhagen/Oxford Uni‑
versity, vystoupil 9. 11. 2019 s přednáškou „Locked ‑In 
Syndrome: a Challenge to Standard Accounts of Selfhood 
and Personhood?“.

Ústav germánských studií
Prof. Jakob Lothe, Univerzita v Oslu, přednesl na FF UK 
dne 4. 12. 2019 přednášku „Etika v současné norské li‑
teratuře“.
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Prof. Heidi Salaets, Univerzita v Lovani, přednesla 
dne 17. 10. 2019 dvě hostující přednášky.

Ústav hospodářských a sociální dějin
Prof.  A. Komlosy z  Vídeňské univerzity přednášela 
3. 4. 2019 o problematice práce.

Ústav hudební vědy
Dr. Kelly St. Pierre, Wichita State University, přednesla 
dne 13. 3. 2019 přednášku s názvem „Smetana, Wagner, 
and the Music Battles of the 1870 s“.

Dr. Marina Toffetti, Università degli studi, Padova 
proslovila 29. 11. 2018 přednášku „Restoring Ancient 
Music: the Reconstruction of Incomplete Polyphonic 
Masterpieces“.

Ústav informačních studií a knihovnictví
Dr. Jon W. Anderson, Catholic University of America, 
přednesl 22. 5. 2019 přednášku „Towards Better Socio‑
logy for Social Media: Interaction, Practice, Structure“.

Ústav politologie
Daniel Cohen, Rice University, přednesl 23. 5. 2019 před‑
nášku „Good Jews: Philosemitism in Post ‑Holocaust Eu‑
rope“.

Ústav pro archeologii
Patricie Ledesma Bouchan, ředitelka Musea Templo 
Mayor, proslovila 2. 10. 2019 slavnostní přednášku „Zna‑
mení dobytí Mexika – Tenochtitlánu: setkání světa bohů 
a lidí“, za účasti J. E. Rosaury Leonory Rueda Gutiérrez, 
velvyslankyně Mexika v České republice.

Prof. Mateusz Goliński z Univerzity ve Vratislavi 
vystoupil dne 4.  4.  2019 s  přednáškou „Dzieje miast 
praskich do początku XV wieku“.

Ústav pro klasickou archeologii
Prof. Caroly Metzner ‑Nebelsick, Ludwig ‑Maxmilians‑

‑Universität, Mnichov, proslovila 27. 2. 2019 přednášku 
„A Late Bronze Age feasting hall in Lăpuş, Northwest 
Romania and its context“.

Dr. Neil Faulkner, University of Bristol, přednesl 
dne 13. 3. 2019 přednášku „From Roman Towns to Law‑
rence of Arabia: Some Radical Thoughts on How to Do 
Archaeology“.

Ústav románských studií
Prof. Adam Ledgeway, děkan Faculty of Modern and Me‑
dieval Languages z University of Cambridge, vystoupil 
s přednáškou dne 14. 5. 2019.

Prof. Martin Maiden, University of Oxford, přednesl 
12. 12. 2019 přednášku „Folk Etymology, Contamination, 
and Morphological Change. Examples from the Romance 
Languages“.

Ústav světových dějin
Prof. Peter Becker, Universität Wien, vystoupil v rámci 
semináře novověku s přednáškou „Die Habsburgermo‑
narchie als ‚Königtum der sozialen Reform‘? Sozialpoli‑
tik in der Zeit Kaiser Franz Josephs“.

Ústav translatologie FF UK
Prof. Robin Setton, Université Sorbonne Nouvelle Pa‑
ris 3, École Supérieure d‘Interprètes et de Traducteurs 
realizoval ve dnech 1.–5. 11. 2019 cyklus čtyř přednášek 
na téma „Kognitivní aspekty tlumočení, teorie relevan‑
ce, teorie smyslu (aplikace na nové poznatky v oblasti 
translatologie)“.

Dr. Catherine Way, Univerzita v Granadě, vystoupila 
21. 9. 2019 s přednáškou na téma „To A ‑B, or not to A ‑B, 
is that Really Still the Question?“.
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Ústav východoevropských studií
Prof. Valerije M. Mokienka proslovila 9. 5. 2019 dvě před‑
nášky: „Праславянская фразеология: миф или реаль‑ 
ность?“ a  „Культурные доминанты русской речи 
в зеркале антипословиц“.

Prof.  Anna Skotnická, Uniwersytet Jagielloński 
proslovila ve dnech 20. a 21. 5. 2019 tři přednášky: „Рус‑
ские травмы в современной прозе: С. Алексиевич, 
С. Лебедев“, „Эмпатия в современной женской прозе: 
Л. Петрушевская, Л. Улицкая“ a „Избранные аспекты 
прозы Евгения Водолазкина: любовь – вина – иску‑
пление“.

4.3 Významná ocenění pedagogů a studentů

a) ocenění pedagogů
Prof. Miroslav Bárta, (tehdejší) ředitel Českého egyp‑
tologického ústavu FF UK a prorektor pro vnější vztahy 
UK, získal ocenění Česká hlava za rok 2019.

Prof. Marie Bláhová z Katedry pomocných věd his‑
torických a archivního studia FF UK obdržela medaili 
Lux et Laus za mimořádné zásluhy o bádání o středověku 
a za značný přínos ke spolupráci s polskými medievisty. 
Medaili uděluje Stały Komitet Mediewistów Polskich.

Prof. Marie Čechová, dlouholetá externí spolupra‑
covnice Ústavu bohemistických studií FF UK, obdržela 
Cenu Milady Paulové, ocenění, které je udělováno českým 
vědkyním za celoživotní přínos vědě.

Prof. Tomáši Halíkovi z Ústavu filosofie a religionis‑
tiky FF UK byl udělen Záslužný řád Spolkové republiky 
Německo.

Prof. Jan Klápště z Ústavu pro archeologii FF UK ob‑
držel v roce 2019 Stříbrnou pamětní medaili Univerzity 
Karlovy.

Prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religio‑
nistiky FF UK obdržel Cenu Jaroslava Seiferta, prestižní 
literární ocenění udělované od roku 1986.

Prof. Ivan Šedivý, ředitel Ústavu českých dějin FF UK 
obdržel v roce 2019 Stříbrnou pamětní medaili Univerzity 
Karlovy.

Prof. Josef Žemlička z Ústavu českých dějin FF UK 
obdržel Medaili Josefa Hlávky.

Doc. Radvan Bahbouh, vedoucí Katedry psychologie 
FF UK, převzal Čestný odznak Za zásluhy III. stupně od 
náčelníka nejvyššího štábu Armády České republiky 
armádního generála Aleše Opaty. Ocenění získal za vý‑
znamnou spolupráci s AČR a podporu v oblasti prová‑
dění sociálního výzkumu a sociodiagnostické techniky.

Doc. Václav Drška z Ústavu světových dějin FF UK ob‑
držel Cenu rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních 
a společenských věd za rok 2019.

Dr. Tomáš Gráf z Ústavu anglického jazyka a didak‑
tiky FF UK obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tě
lovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole 
za rok 2019.

Doc. Erik Roraback z Ústavu anglofonních litera‑
tur a  kultur FF UK obdržel pětileté Visiting Research 
Fellowship, Faculty of Arts, University of Winchester, 
Velká Británie.

Dr. Orkida Backus Borshi z Katedry jihoslovanských 
a balkanistických studií FF UK obdržela od albánské vlá‑
dy titul Ambasador i Kombit (Zvláštní vyslanec za šíření 
albánské vědy a umění). Ocenění se uděluje osobnostem, 
které se ve světě zasloužily o šíření povědomí o albánské 
vědě, umění či jazyce.

Dr. Helena Březinová z Ústavu germánských studií 
FF UK získala cenu Zlatá stuha za nejlepší teoreticko‑

‑kritickou knihu roku za svou monografii Slavíci, mořské 
víly a bolavé zuby: Pohádky H. Ch. Andersena mezi roman
tismem a modernitou.

Dr. Vít Šisler z Ústavu informačních studií a knihov‑
nictví FF UK obdržel cenu Best Poster Award, ECER 2019, 
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Hamburg, Germany (tým: T. Tetourová, T. Hannemann, 
O. Javora, V. Šisler, K. Volná and C. Brom).

Dr. Jovanka Šotolová z, Ústavu translatologie FF UK 
obdržela 1. cenu Prix du Jour du prof de français 2019 / 
République tchèque / Catégorie universitaire. Cena byla 
udělena Francouzským institutem v Praze a organizací 
Gallica, sdružující vysokoškolské učitele francouzského 
jazyka a literatury.

Dr. Jarka Vrbová z Ústavu germánských studií FF UK 
získala cenu Magnesia Litera za nejlepší překlad roku. 
Získala ji za překlad knihy norského autora Mortena A. 
Strøksnese Kniha o moři.

Ing. Renata Šmidtová z Ústavu pro archeologii FF UK, 
získala Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci 
archeologie v roce 2019.

b) ocenění studentů
Benes Award 2019 získala Mgr. Klára Záplatová (katedra 
psychologie). Autorka diplomové práce „Sexuální zne‑
užití v dětství a interpersonální vztahy v dospělosti“ se 
stala vítězkou 10. ročníku vědecké soutěže pro studentské 
práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální 
patologie – sociologie ohrožených skupin – rizikové chování, 
kterou vyhlašuje Sekce sociální patologie České socio‑
logické společnosti a Professor Emeritus Michael Benes 
(Melbourne).

Cenu Best Student Paper na konferenci Symbols, Signs, 
and Meanings in Russian Music získal Vojtěch Frank 
(Ústav hudební vědy).

Cenu Edvarda Beneše za obor sociologie získala student‑
ka katedry sociologie Natálie Forejtová, 3. místo obsadila 
studentka téže katedry Renáta Topinková.

Cenu Jana Palacha obdržel Mgr. Jakub Havlík z Ústa‑
vu pro klasickou archeologii za svoji diplomovou práci 

„Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu“.
Cenu Jiřího Marvana získala bývalá studentka Ústavu 

bohemistických studií Sylvia Georgieva.

Studentskou Cenu Josefa Hlávky pro rok 2019 obdr‑
žel Mgr. Jakub Sláma z Ústavu českého jazyka a teorie 
komunikace.

Cena Kateřiny Krausové za nejlepší diplomovou práci 
obhájenou na oboru hispanistika v roce 2018 byla v roce 
2019 udělena Lívii Kotulákové z Ústavu románských 
studií za práci „Téma naboženstva v poézii Miguela de 
Unamuna“.

Cenu rektora Univerzity Karlovy pro nejlepší absolven
ty magisterského studijního programu získal Mgr. Jakub 
Sláma, doktorand a vyučující Ústavu anglického jazy‑
ka a didaktiky FF UK. Obdržel ji za rok 2018 a převzal 
10. 4. 2019 z rukou prof. Tomáše Zimy.

Cena profesora Zdeňka Matějčka byla v roce 2019 udě‑
lena třem studentům: 1. místo obsadila Lenka Háse, 
2. místo Klára Brousilová, 3. místo Soňa Bulínová.

Cenu Václava Königsmarka obdrželi Lukáš Černý (ka‑
tedra divadelní vědy) a Eliška Šolcová (katedra divadelní 
vědy). Lukáš Černý získal 1. cenu v kategorii bakalář‑
ských prací za práci „Tragický jazyk mlčení. Euripido‑
va Alkestis na pomezí žánru tragédie“ (vedoucí práce 
Dr. Alena Sarkissian) a Eliška Šolcová 3. cenu ve stejné 
kategorii za práci „Listy heroin aneb šest antických hr‑
dinek pro současné jeviště“ (vedoucí práce Dr. Eliška 
Poláčková).

Cenu Věry Jirousové v kategorii začínajících kritiků 
získal Matěj Forejt, absolvent filmových studií na FF UK.

V soutěži Prix Gallica za nejlepší diplomovou práci 
obhájenou v oboru francouzština v České republice v le‑
tech 2017–2018 se na 3. místě umístila Sofiia Khomiakova 
(Ústav románských studií) s prací „Analyse contrastive 
des propositions incises en français et en anglais“; ve‑
doucí práce Dr. Olga Nádvorníková.

V celostátním kole soutěže Student a věda – lingvistika 
vyhrála 1. místo Hana Hledíková s bakalářskou prací 

„Prozodické členění u dobrých mluvčích v češtině a an‑
gličtině“; vedoucí práce doc. Radek Skarnitzl.
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Práce studentky Lucie Michelové (katedra pomoc‑
ných věd historických a archivního stidua) „Přechod 
polských Židů přes československé hranice, zejména 
oblast Náchodska, po druhé světové válce“ byla oceněna 
mezi deseti nejlepšími pracemi určenými k publikování 
na celostátní studentské vědecké konferenci HISTORIE 
2019 pořádané Pedagogickou fakultou Masarykovy Uni‑
verzity Brno.

5. Vydavatelství FF UK

Ediční činnost fakulty se v roce 2019 realizovala vy‑
dáváním odborných monografií (v rámci edičních řad 
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae 
Pragensis, Fontes, Humanitas, Medium, 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).

FF UK vydala v roce 2019 celkem 134 publikací (34 
knižních a 31 časopiseckých titulů, 67 e ‑publikací a 2 ka‑
talogy), ve fakultních edičních řadách bylo představeno 
19 monografií. Vydavatelství v průběhu roku spolupo‑
řádalo několik prezentací knih a časopisů (např. Book 
Me), v květnu se představilo na mezinárodním knižním 
veletrhu a literárním festivalu Svět knihy, v červnu pak 
na pražském veletrhu malých nezávislých nakladatelů 
Knihex.

5.1 Redakční a vydavatelská činnost

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

– Opera Facultatis philosophicae Universitatis Caroli‑
nae Pragensis: objemný XIX. svazek, který se připravo‑
val v průběhu roku 2019, vyšel v souvislosti s výstavou 
Dějiny umění ve smyčkách doby na počátku roku 2020.

– Fontes: M. E. Holečková, Příběh zapomenuté univer
zity. Universita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v česko
slovenském vzdělávacím systému a společnosti; T. Hemza, 
Rozhodující síla strany. Aparát ÚV KSČ v éře Antonína No
votného (1953–1967).

– Humanitas: M. Štefek, Kádry rozhodují, ovšem. 
Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách 
systému nomenklatury ÚV KSČ; M. Beneš, Úvod do teorie 
jazykové správnosti.

– Medium: S pánem bohem zazděná. Průvodce pro pous
tevnice; Sto písní o Marii. Toledský kodex Cantigas de Santa 
Maria krále Alfonse X. Učeného; „A tehdy pronesl strofu…“ 
Staroseverské příběhy o skaldech.

– Mnemosyne: A. M. Ripellino, Dějiny současné české 
poezie; H. Kosáková, Podoby skazu. K jedné linii moderní 
prozaické tvorby.

– Trivium: J. Šebek, Literatura a sociálno. Bourdieu, 
Williams a jejich pokračovatelé; M. Škarpová et al., Pat
ron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central 
Europe.

– Varia: Jazyk jako fetiš. Texty o Češích a českých Něm
cích 1880–1948; J. Getta, Jak se tlumočilo a tlumočí v Nami
bii. Přehled od dob koloniálních až po současnost; Korpusy 
v jazykovém vyučování II.; Česká společnost 21. století se 
nedomluví s cizinci. Co na to říkají komunitní tlumočníci?; 
M. V. Kramerius, Dva indické „cestopisy“; Pensar o passado, 
compreender o presente, idealizar o futuro; Zamyšlení nad 
africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru; 
Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy.

Další tituly profilových edičních řad se připravují 
a budou postupně vycházet dle edičního plánu FF UK 
na rok 2020.
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b) Reprezentativní, příležitostné a jiné publikace
Mimo stávající ediční řady byly vydány publikace: 
M. Šolić, In search of a shared expression. Karel Čapek’s tra
vel writing and imaginative geography of Europe; Praha 
byla krásnější než Řím; Tanec mezi hroby. Antologie moderní 
čínské povídky; Střední Evropa Rudolfa Chmela; K. J. Ples‑
kač, Život na Měsíci. Fantastický obraz; J. Getta, Interpre
ting in Namibia: Past and Present. Overview from Colonial 
Times to the Present Day; N. Kwanbum, Klasické korejské 
písemnictví v proměnách doby; P. Hlaváček, Otevřená uni
verzita. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a její cizinci 
1918–1938–1948.

Vydavatelství se aktivně podílelo také na přípravě 
a vydávání propagačních aj. materiálů, např.: Výroční 
zpráva FF UK 2018; Katalog časopisů 2019; Katalog vzdě
lávacích programů 2019/2020 Univerzity třetího věku etc.

c) Fakultní časopisy
V návaznosti na Opatření děkana č. 6/2015 a jeho nove‑
lizaci č. 16/2016 vydavatelství koordinovalo přípravu 
a zabezpečovalo výrobu a distribuci těchto fakultních 
časopisů: Časopis pro moderní filologii; Fórum sociální prá
ce; Historie – otázky – problémy; Chatreššar; Linguistica 
Pragensia; Litteraria Pragensia; Nová čeština doma a ve 
světě; Prague Economic and Social History Papers; Prague 
Papers on the History of International Relations; Pražské 
egyptologické studie; Slovo a  smysl; Studia Ethnologica 
Pragensia; Studia Hercynia; Studie z aplikované lingvisti
ky; Svět literatury.

5.2 Distribuce

Počet nových titulů přijatých do distribuce Vydavatelství 
FF UK v roce 2019 byl 132, z toho bylo 31 knižních titulů, 
36 čísel časopisů a 65 e ‑publikací.

Z vlastní produkce vydavatelství šlo o 114 titulů: 23 
monografií, 25 čísel časopisů, 29 e ‑knih a 34 e ‑časopisů, 

1 účelová neprodejná publikace a 2 katalogy. Z Nakla‑
datelství Karolinum bylo do distribuce přijato celkem 
8 nových titulů, z  toho 1 monografie (supplementa) 
a 7 čísel periodik. Z vlastní produkce jednotlivých ústa‑
vů a kateder FF UK bylo přijato 10 nových titulů, z toho 
6 monografií a 4 čísla periodik. Objem všech publikací 
naskladněných v roce 2019, včetně starších titulů přija‑
tých do distribuce, činil 11 387 výtisků v celkové hodnotě 
2 970 147 Kč v maloobchodních cenách (dále MOC).

Celkový obrat (zahrnující prodej, výměnu a dary) 
v roce 2019 činil 12 266 výtisků v hodnotě 3 094 755 Kč 
v MOC. Celkový objem prodeje byl 4696 výtisků (včet‑
ně e ‑publikací) v hodnotě 1 304 164 Kč v MOC. Na tom‑
to výsledku se podílely především publikace vydané 
v edičních řadách FF UK, mimo řady a fakultní perio‑
dika. Celkem se publikace Vydavatelství FF UK podílely 
na prodeji objemem 3627 výtisků v hodnotě 940 795 Kč 
v MOC, tj. 72 % celkových prodejů.

Nejprodávanějšími knižními tituly roku 2019 byly: 
kniha Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie, 
překlad klasické studie A. M. Ripellina Dějiny současné 
české poezie a příručka Segmentální plán češtiny. K nej‑ 
úspěšnějším titulům dále patřily novinky Kádry rozho
dují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace 
v proměnách systému ÚV KSČ, antologie Jazyk jako fetiš. 
Texty o Češích a českých Němcích 1880–1948 či výbor Tanec 
mezi hroby. Antologie moderní čínské povídky.

Nejstahovanějšími e ‑knihami za rok 2019 byly: Seg
mentální plán češtiny, Andragogika a vzdělávání dospělých. 
Vybrané kapitoly a Proč a jak učit filosofii na středních ško
lách? Antologie textů z německé didaktiky filosofie.

Prodej titulů z produkce jednotlivých kateder a ústa‑
vů fakulty, vč. periodik AUC vydávaných prostřednic‑
tvím Nakladatelství Karolinum, dosáhl objemu 1069 ks 
a 363 369 Kč (MOC), tj. 28 % všech prodejů. Na celko‑
vém výsledku se v roce 2019 podílely zejména tituly 
Českého egyptologického ústavu, dále Střediska ibero‑
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‑amerických studií, Ústavu anglofonních literatur a kul‑
tur či Ústavu pro klasickou archeologii. Setrvalý zájem 
je o počítačovou výukovou hru Attentat 1942 z produkce 
Ústavu informačních studií a knihovnictví.

Většina prodeje v  roce 2019 byla realizována for‑
mou komise v partnerských kamenných a interneto‑
vých knihkupectvích, přímými odběrateli byly domácí 
a zahraniční knihovny a akademická pracoviště, další 
instituce a jednotlivci. Na celkovém objemu se téměř 
20 % podílel prodej ve fakultním e ‑shopu, v Knihovně 
Jana Palacha a na pravidelných akcích: knižní veletrhy 
a výstavy Svět knihy, Knihex a Book Me, prezentace knih, 
Den latiny a další fakultní akce.

E publikace
Většina publikací Vydavatelství FF UK vychází již auto‑
maticky také v elektronickém formátu PDF, v prodeji 
jsou prostřednictvím fakultního e ‑shopu a mezinárod‑
ních databází. Studenti a pracovníci celé UK mají zajiš‑
těn volný přístup k e ‑knihám z Portálu elektronických 
zdrojů UK a prostřednictvím služby ukaz.cuni.cz. V roce 
2019 bylo navíc ve spolupráci s EBSCO Ebooks zveřejně‑
no celkem 52 e ‑knih starších titulů z řad Fontes, Huma‑
nitas, Mnemosyne, Trivium a Opera.

Mezi odborné časopisy, které jsou od roku 2015 pub‑
likovány v režimu Open Access (dále OA), se od ročníku 
2019 zařadil časopis Litteraria Pragensia. Jednotlivé člán‑
ky OA periodik jsou dostupné z webových stránek časo‑
pisů, jež zájemce odkazují také do digitálního repozitáře 
UK. Sbírka Open Access Journals v repozitáři DSpace ke 
konci roku 2019 čítala více než 1800 jednotlivých článků. 
V roce 2019 zde byla také spuštěna sbírka OA monografií 
FF UK, u níž se předpokládá nárůst v následujících letech.

Fakultní periodika jsou pravidelně hodnocena a ex‑
cerpována respektovanými světovými databázemi. Do 
Databasis of Open Access Journals (DOAJ) přibylo v roce 
2019 periodikum Prague Papers of the History of Interna

tional Relations. Časopis Svět literatury byl v roce 2019 
přijat do databáze Scopus (dále jsou excerpovány Časopis 
pro moderní filologii, Estetika, Linguistica Pragensia, Slovo 
a smysl). Časopis Linguistica Pragensia je nadále zařazen 
do procesu hodnocení v databázi Web of Science.

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

Za rok 2019 získala FF UK 120 titulů časopisů z 23 
zemí, v celkovém počtu 289 svazků. Nejvíce časopisů 
(celkem 24 titulů) obdržela fakulta od českých institucí. 
Dále získala fakulta 12 časopisů z Německa, 10 z Pol‑
ska, 8 z Itálie, po 7 titulech bylo z Chorvatska a Srbska 
a 6 z USA, Litvy a Bulharska. Dále jsou ve výměně za‑
stoupeny země Evropy (Slovinsko, Francie, Finsko, Špa‑
nělsko, Bosna a Hercegovina aj.), ale i Japonsko, Turecko 
a státy Jižní Ameriky (Argentina, Paraguay a Kostarika).

Nejčastějšími českými i zahraničními partnery FF UK 
jsou stále univerzity, od kterých dostala fakulta výmě‑
nou celkem 64 titulů časopisů. 15 titulů získala fakulta 
od ústavů akademií věd, 16 od vědeckých společností, 
9 od výzkumných pracovišť. Zbývající periodika posílají 
fakultě muzea, knihovny nebo archivy a další instituce. 
Takřka ve všech případech je výměnný partner zároveň 
vydavatelem časopisu.

Celkem v roce 2019 získala FF UK v rámci meziná‑
rodní výměny publikací, zajišťované ve spolupráci se 
Střediskem vědeckých informací (SVI), 551 svazků v cel‑
kové hodnotě cca 212 313 Kč. Z toho bylo 262 knižních 
titulů v celkové hodnotě 97 049 Kč (177 svazků v přepoč‑
tu za cca 71 817 Kč ze zahraničí a 85 svazků za 25 232 Kč 
z ČR) a 120 titulů časopisů a dalších druhů seriálových 
publikací, a to v celkovém počtu 289 sešitů v hodnotě 
cca 115 264 Kč (z toho 96 titulů ze zahraničí v přepočtu 
za 107 339 Kč a 24 titulů z ČR v hodnotě 7925 Kč).
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Partnerským institucím v zahraničí i ČR bylo výmě‑
nou odesláno celkem 422 výtisků časopisů a monografií 
v celkové hodnotě 91 182 Kč v MOC. Výměnným part‑
nerům v rámci UK, jednotlivým ústavům a katedrám 
FF UK a Knihovně Jana Palacha bylo poskytnuto pro 
potřeby další výměny (včetně snížení skladu o starší 
nerozebrané tituly) celkem 3785 výtisků v celkové hod‑
notě 774 350 Kč.
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Filozofická fakulta nabízí celou řadu lingvistických, spo‑ 
lečenskovědních a  historických oborů, což už samo 
o sobě vytváří předpoklad pro internacionální prostředí. 
Rozmanitost oborů je atraktivní pro přijíždějící studenty 
i akademiky, přičemž filozofická fakulta patří v tomto 
ohledu k nejaktivnějším v rámci Univerzity Karlovy. 
Zároveň zůstává internacionalizace jak v oblasti aka‑
demických výměn (studentů i pedagogů), tak vědecké 
spolupráce prioritou, zakotvenou také v dlouhodobém 
strategickém záměru fakulty. Kromě mobilit v rámci 
programu Erasmus+ a mezifakultních a meziuniverzit‑
ních smluv byl kladen důraz i na spolupráci v oblasti 
doktorského studia, ve vědeckých projektech s mezi‑
národní účastí, na nacházení možností pro krátkodobé 
pobyty zahraničních profesorů i dlouhodobé pobyty 
především lektorů, na rozvoj spolupráce se zeměmi 
mimo Evropskou unii (zahraniční spolupráce v oblasti 
vědy – viz také kapitolu II. VĚDA A VÝZKUM).

Zahraniční oddělení v  roce 2019 uspořádalo dru‑
hý ročník festivalu MOVE fest, určeného pro studenty 
všech stupňů studia, který měl za cíl vzbudit jejich zájem 
o studijní zahraniční pobyty. Studenti se mohli dozvě‑
dět o široké nabídce pobytů v rámci Evropy i mimo ni. 
Seznámit je s nimi pomohli jak studenti FF UK, kteří již 
podobné výjezdy absolvovali, tak zahraniční studenti 
momentálně na filozofické fakultě pobývající. V říjnu 
2019 proběhlo první setkání Welcome Back se studenty, 

kteří v předchozím akademickém roce absolvovali za‑
hraniční pobyty. Toto setkání přineslo cennou zpětnou 
vazbu jak pro výjezdy na konkrétní univerzity (co do 
pozitiv i negativ z hlediska akademické úrovně i prak‑
tických problémů), tak pro fungování Zahraničního 
oddělení FF UK.

1. Erasmus+

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

V roce 2019 byl opět vydán aktualizovaný informační 
materiál pro přijíždějící studenty Erasmus Guide, ve 
kterém studenti našli ucelený přehled o FF UK, jejích 
základních součástech a koordinátorech, administrativ‑
ních procesech nebo knihovnách, ale také praktické rady 
pro život v Praze. Zahraniční oddělení ve spolupráci 
s jednotlivými katedrami usiluje o zachování a rozšiřo‑
vání výuky v cizích jazycích, neboť co nejširší repertoár 
nabízených kurzů je nezbytný pro zachování atraktivity 
FF UK jako destinace pro přijíždějící studenty, a tedy 
zachování reciprocity uzavřených smluv. Zároveň Ústav 
bohemistických studií zajišťuje pro přijíždějící studenty 
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a akademiky kurzy českého jazyka a kultury, které vý‑
razně zvyšují atraktivitu pobytu na FF UK.

Počet platných smluv pro studijní pobyty Erasmu+ 
meziročně vzrostl přibližně o 5 % a ke konci roku 2019 
dosáhl počtu cca 720 smluv. Důležitý trend spočívá pře‑
devším v navazování a rozšiřování spolupráce se špič‑
kovými evropskými univerzitami. Součástí tohoto tren‑
du je například zapojení se a rozšiřování aktivit FF UK 
v rámci sítě ELAN (European Liberal Arts Network), 
která je vedena belgickou KU Leuven a zahrnuje mimo 
jiné pařížskou École Normale Supérieure, irskou Trinity 
College Dublin, britskou University of Bristol, švédskou 
University of Uppsala nebo nejstarší portugalskou uni‑
verzitu v Coimbře. Tato síť zvyšuje atraktivitu Erasmu+ 
na FF UK a podporuje vyšší kvalitu jednotlivých stu‑
dijních mobilit (domácích vyjíždějících i zahraničních 
přijíždějících studentů) oproti pouhé kvantitě.

1.1 Studentská mobilita

V kalendářním roce 2019 byl počet přijíždějících studentů 
srovnatelný s předchozími lety. V roce 2018 bylo ke čtyř 
až devítiměsíčnímu studiu na FF UK přijato 434 zahra‑
ničních studentů, v roce 2019 to bylo rovněž 434 studentů. 
Z tohoto počtu jich 140 přijelo na letní semestr 2018/2019, 
202 na zimní semestr 2019/2020 a 92 na celý akademický 
rok 2019/2020. Co se týče nejčastěji zastoupených zemí 
původu studentů, již tradičně mezi ně patří Francie, Ně‑
mecko, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Polsko.

Počet studijních výjezdů z  FF UK nezaznamenal 
oproti minulému roku nárůst (240 studentů). Nárůst od 
roku 2018 však zaznamenávají zejména praktické stáže 
(ze 40 v roce 2018 na 48 v roce 2019), které podle nových 
pravidel zavedených Erasmem+ může využívat stále více 
studentů FF UK ze všech oborů a ve všech cyklech studia. 
Výběr institucí, na kterých mohou stáž vykonávat, je 
opravdu široký. Oproti minulým letům byla studentům 

nově nabízena možnost vykonávat praktické stáže na 
velvyslanectvích evropských zemí. Zatímco počet studij‑
ních výjezdů lze i v dalších letech předpokládat vícemé‑
ně konstantní nebo mírně vyšší, počet výjezdů na prak‑
tické stáže pravděpodobně dále poroste. To je umožněno 
podporou jak ze strany zahraničního oddělení děkanátu 
FF UK (propagací těchto stáží mezi studenty a koordiná‑
tory) i rektorátu UK, tak zejména díky aktivnímu zájmu 
ze strany akademických koordinátorů na katedrách. Pro 
podporu výjezdů byl uspořádán propagační veletrh pro 
studenty FF s názvem Move Fest 2019. V roce 2019 měli 
také studenti magisterského a doktorského studia na 
FF UK možnost jedno‑, dvou‑ a tříměsíčních odborných 
stáží v rámci pražského sídla CEFRES (Francouzského 
ústavu pro výzkum ve společenských vědách). I o tyto 
stáže zaznamenáváme rostoucí zájem.

V roce 2019 zahraniční oddělení opět připravilo pra‑
videlný informační seminář pro nominované studenty. 
Tato forma předávání praktických rad spojených s po‑
bytem i informací o studentských povinnostech ohledně 
výjezdů se ukazuje jako nejefektivnější, protože účast je 
pro nominované studenty povinná. Rovněž se osvědčil 
obecný informační seminář pro zájemce o výjezd, pořá‑
daný již na podzim, který se soustřeďuje spíše na obecný 
smysl programu a na kroky vedoucí k úspěšnému zís‑
kání nominace k výjezdu.

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

1.2 Mobilita pedagogických pracovníků

V roce 2019 vyjelo na zahraniční univerzity vyučovat 
v rámci tohoto typu mobility 52 akademických a admi‑
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nistrativních pracovníků. Nejnavštěvovanější zemí byla 
Itálie (8 mobilit), následují Polsko (7), Belgie (6), Dánsko 
(5) a Německo (5). Další výukové pobyty se pak uskuteč‑
nily ve Finsku, Španělsku, Bulharsku, Rumunsku, Slo‑
vinsku, Francii, Irsku, Maltě, Nizozemsku, Portugalsku, 
Rakousku, Slovensku a Velké Británii.

1.3 Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+

V  roce 2019 se Univerzita Karlova aktivně účastni‑
la projektu Mezinárodní kreditové mobility. Jedná se 
o aktivitu v rámci programu Erasmus+, která od roku 
2015 podporuje mobility studentů a vyučujících mezi 
programovými a partnerskými zeměmi. Jednotlivé uni‑
verzity v ČR podávají žádost o realizaci mobilit příslušné 
Národní agentuře.

V roce 2019 se FF UK zapojila do výzvy 2019 a ke konci 
roku i do výzvy 2020. FF UK získala z Národní agentu‑
ry podporu pro projekty předložené Ústavem českého 
jazyka a teorie komunikace, katedrou jihoslovanských 
a balkanistických studií, Ústavem politologie a Ústavem 
jižní a centrální Asie. Tyto projektové mobility umož‑
ní v akademickém roce 2019/2020 cca 20 výukových 
a studijních pobytů, a to jak příjezdů ze zahraničních 
univerzit na FF UK, tak výjezdů našich studentů a aka‑
demiků na partnerské instituce v Albánii, Kosovu a Bos‑
ně a Hercegovině. Do další výzvy kreditové mobility, 
označené jako Výzva 2020, bylo v prosinci 2019 podáno 
z FF UK 15 projektů. Všechny kompletní projekty uspěly 
na univerzitní úrovni. Celkové výsledky a úspěšnost 
žádostí budou známy v létě 2020.

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

Obdobně jako v minulých letech zahraniční oddělení 
spolupracovalo se studentským spolkem ESN CU Prague 

(bývalý Charles University International Club – https://
esncuprague.cz/). Studenti zapojení do této činnosti 
připravují pro přijíždějící studenty po celý semestr 
mnoho aktivit, z nichž je jako každoročně nutné vy‑
zdvihnout zejména Orientation Week, během kterého je 
zahraničním studentům poskytována podpora nutná 
pro zahájení jejich studia na fakultě i přípravu jejich 
pobytu v Praze. ESN CU Prague již několik let úspěšně 
poskytuje tzv. buddy program, v jehož rámci přijíždějící 
student může zažádat o přidělení buddyho – českého 
studenta, který mu pomůže a poradí při všech jeho ak‑
tivitách během studijního pobytu v Praze.

2. EHP mobilitní projekt

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou 
spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. 
Dům zahraniční spolupráce zprostředkovává pro školy 
program Vzdělávání, jehož hlavní cíl je zvýšit úroveň 
lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR, snížit 
ekonomické a sociální rozdílů v evropském hospodář‑
ském prostoru a posílit spolupráci s Norskem, Islandem 
a Lichtenštejnskem. Zahraniční oddělení ve spolupráci 
se pěti základními součástmi úspěšně podalo v dub‑
nu 2019 grantovou žádost ve výzvě projektů mobilit na 
výměny zaměstnanců a studentů FF UK se třemi part‑
nerskými institucemi – University of Iceland v Rey‑
kjavíku (Island), University of Bergen a University of 
Oslo (Norsko). Projekt EHP CZ MOP1006 „Univerzita 
Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit“ umožní 
navýšit počty mobilit do destinací mimo EU. Zároveň 
umožňuje vyšší financování pro mobility studentů či 
pedagogů se specifickými potřebami. Během granto‑
vého období (tj. od srpna 2019 do srpna 2020) budou 
realizovány výjezdy 27 studentů a pedagogů z FF UK na 
partnerské instituce (tři z výjezdů pedagogů již proběhly 
v roce 2019), a zároveň 25 studentů a pedagogů z Norska 
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a Islandu navštíví, ať už krátkodobě či na celý semestr, 
filozofickou fakultu.

3. CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for 
University Studies) je středoevropským výměnným uni‑
verzitním programem zaměřeným na regionální spolu‑
práci v rámci sítě univerzit. Dohodu o programu CEEPUS 
podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, 
Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Spolupracují s ním též 
univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu. Na organi‑
začním zajištění programu se podílí zahraniční oddělení, 
koordinátoři ze základních součástí a MŠMT ČR.

V roce 2019 přijelo na letní semestr v rámci tohoto 
programu 16 studentů, z toho 6 bylo v režimu free ‑mover, 
tedy nikoli v  rámci konkrétního projektu CEEPUS, 
a v zimním semestru 2019/2020 bylo ke studiu přijato 
pět studentů. Ve stejném období přijelo 13 zahraničních 
pedagogů (2 z Bulharska, 1 ze Slovinska, 2 z Chorvatska, 
1 z Maďarska, 2 z Polska, 2 z Rakouska, 2 ze Slovenska, 3 ze 
Srbska), a naopak možnosti výjezdu využilo 10 studentů 
a 3 pedagogové.

4. Bilaterální mezinárodní smlouvy 
MŠMT

Na FF UK bylo v akademickém roce 2018/2019 v rám‑
ci mezivládních dohod přijato 27 studentů (22 na letní 
semestr, 5 na zimní semestr). Studenti přijížděli z Číny, 
Egypta, Ruska, dále z Japonska, Francie, Jižní Koreje, 
Itálie a Lotyšska.

Na základě krajanských stipendií bylo na FF UK při‑
jato 10 studentů (7 na celý akademický rok, 2 v letním 
a 1 v zimním semestru), a to z Ukrajiny, Gruzie, Německa, 

USA a Chorvatska. V rámci programu AKTION přijela 
jedna studentka z Rakouska.

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

Na základě kvót bylo z FF UK ke studiu na zahra‑
ničních univerzitách nominováno celkem 16 studentů. 
Prostřednictvím výběrových řízení bylo nominováno 
celkem 41 studentů.

Stejně jako v předchozím roce i v roce 2019 FF UK vy‑
užila možnosti nominovat akademické pracovníky, a to 
v pěti případech (Čína, Lotyšsko, Maďarsko, Mongolsko).

5. Mezinárodní visegrádský fond

Stálou příležitost ke studiu na FF UK pro zahraniční 
studenty představuje Mezinárodní visegrádský fond, 
který podporuje spolupráci mezi zeměmi Visegrádské 
čtyřky (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko). 
Podpora je poskytována také studentům ze třetích zemí. 
V roce 2019 tohoto druhu stipendia využilo 8 studentů 
(Ukrajina 3, Slovensko 2, Arménie 1, Bělorusko 1, Srbsko 
1). Fond rovněž podporuje společné kulturní, vzdělávací 
a vědecké projekty.

6. Ostatní přijatí studenti

V režimu free ‑mover přijelo na FF UK 21 studentů (Špa‑
nělsko 5, Kanada 3, Írán 5, Čína 3, Mexiko 1, Německo 2, 
Kosovo 1, Alžírsko 1).

7. Přímá spolupráce (meziuniverzitní 
a mezifakultní smlouvy)

Důležitou roli v rozvoji vztahů se zahraničními vzdě‑
lávacími institucemi i v realizaci studentských a aka‑
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demických mobilit nadále hrály mezinárodní smlouvy, 
jichž je FF UK součástí, ať už na fakultní či univerzitní 
úrovni. Ke konci roku 2019 měla FF UK uzavřeno na 
fakultní úrovni více než 50 smluv s partnerskými vyso‑
kými školami z celého světa a figurovala jako participu‑
jící fakulta v řadě smluv uzavřených na úrovni celé UK. 
Z těchto partnerských univerzit lze zmínit KU Leuven, 
hlavního partnera v rámci projektu KREAS, nebo Brown 
University, s  níž se díky exkluzivnímu memorandu 
o spolupráci rozvíjí kontakty v rámci různých oborů 
(politologie, lingvistika, egyptologie).

V roce 2019 byly uzavřeny meziuniverzitní smlouvy, 
na nichž FF UK a její základní součásti participují, na‑
příklad s Instituto Vasco Etxepare/Etxepare Euskal In‑
stitutua (Španělsko − Baskicko), Liechtenstein ‑Institut, 
Bendern (Lichtenštejnsko), T. G. Masaryk Free Thin‑
king School Association (USA), University of Central 
Lancashire (Velká Británie), Universidade Federal Flu‑
minense, lnstituto de Letras (Brazílie), Calgary Czech 
School Foundation (Kanada). Kromě toho byla smluvně 
prodloužena fungující spolupráce se Sogang University 
(Korejská republika), Tambovskou státní univerzitou 
G. R. Děržavina (Ruská federace), Tampere University, 
Faculty of Information Technology and Communication 
Sciences (Finsko), Université du Québec á Montréal, 
Faculté de Communication (Kanada).

V roce 2019 přijelo v rámci přímé spolupráce 37 stu‑
dentů (15 v rámci meziuniverzitních a 22 v rámci mezi‑
fakultních smluv), a to na základě dohod s univerzitami 
ve 13 zemích (Chile, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská 
republika, Mexiko, Německo, Polsko, Taiwan, Ukrajina, 
Irsko, Rusko a USA).

FF UK nominovala v rámci přímé spolupráce celkem 
84 studentů (Austrálie, Brazílie, ČLR, Chile, Izrael, Ja‑
ponsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Německo, 
Polsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Slovinsko, USA, Viet‑ 
nam) a celkem 50 akademických pracovníků (Brazílie, 

Finsko, Itálie, Německo, Polsko, Řecko, Rusko, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko, USA).

Pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce 
uskutečnilo celkem 36 akademických pracovníků (Bra‑
zílie, Egypt, Finsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rus‑
ko, USA).

8. Fond mobility (FM)

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

8.1 Počet podaných a podpořených přihlášek 
z FF UK v roce 2019

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce 
jeden až dva semestry: 41 přihlášek podáno, 37 přihlášek 
podpořeno.

b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo 
odborných akcích studentů v zahraničí: 2 přihlášky po‑
dány, 2 přihlášky podpořeny.

c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů 
v zahraničí: 16 přihlášek podáno, 16 přihlášek podpořeno.

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

e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vě‑
decké pracovníky přednášející na UK: 1 přihláška po‑
dána, 0 přihlášek podpořeno.
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9. Podpora internacionalizace na UK 
(POINT)

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

9.1 Počet podaných a podpořených přihlášek 
z FF UK v roce 2019

a) Podpora zahraniční mobility studentů ve smyslu 
krátkodobých pobytů: 35 přihlášek podáno, 16 přihlášek 
podpořeno.

b) Krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za 
účelem přípravy mezinárodních projektů: 7 přihlášek 
podáno, 4 přihlášky podpořeny.

c) Podpora organizace mezinárodních letních škol 
nehospodářské povahy organizovaných fakultami či 
dalšími součástmi UK: 7 přihlášek podáno, 4 přihlášky 
podpořeny.

10. Organizace kurzů pro zahraniční 
studenty

Zahraniční oddělení ve spolupráci s katedrami FF UK 
a externími spolupracovníky zajišťuje také extrakuriku‑
lární programy, určené primárně pro zahraniční studen‑
ty z mimoevropských zemí na bakalářské úrovni studia. 
Jejich status jim umožňuje začlenit se plnohodnotně do 
studia na FF UK. Programy integrují také samoplátce, 
studenty nominované domovskými univerzitami na 
základě nejrůznějších mezifakultních a meziuniverzit‑
ních smluv a účastníky programu Erasmus+. Programy 

studentům nabízejí unikátní multikulturní prostředí 
a možnost srovnávat různé vzdělávací systémy v Evropě, 
Severní Americe či Asii.

Nejvyšší počet absolventů mají dva stěžejní progra‑
my: East and Central European Studies (ECES) a Česká stu
dia. První je zaměřen na studijní pobyty v délce jednoho 
či dvou semestrů a administrativa i výuka je zajištěna 
v anglickém jazyce. Druhý, který akademicky zajišťuje 
Ústav bohemistických studií, nabízí výuku češtiny pro 
cizince formou přípravného jazykového kurzu pro stu‑
dium na českých vysokých školách. Kromě těchto stě‑
žejních programů fakulta nabízí i tematicky zaměřené 
a velmi úspěšné studijní pobyty organizované v úzké 
spolupráci se zahraničními partnery, např. University 
of Miami (USA), The College of William and Mary (USA), 
Simon Fraser University (Kanada) nebo University of 
Connecticut (USA). Výuku zajišťují členové akademic‑
ké obce FF UK, externí pracovníci a zahraniční lektoři 
z partnerských škol. Administrativně všechny programy 
včetně doplňkových aktivit zajišťují pracovníci zahra‑
ničního oddělení. Akademické vedení a dozor garan‑
tují ustanovené orgány či jednotlivci pověření vedením 
fakulty.

10.1 Program East and Central European 
Studies (ECES)

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

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

Akademický dozor vykonává pětičlenná Rada pro‑
gramu ECES, do jejíž kompetence patří definice kurikula, 
kategorizace kurzů a jejich zařazování do výuky, kontro‑
la náležitostí sylabů, metodické vedení pedagogů a zpra‑
covávání výsledků studentského hodnocení. Role Akade‑
mické rady je významná také ve stanovování základních 
požadavků pro absolutorium, ve způsobu hodnocení 
a řešení jednotlivých podnětů studentů i vyučujících.

V semestrálním programu studovalo v roce 2019 v 71 
programem vypsaných i katedrových kurzech celkem 
168 studentů. Součástí semestrálního programu je také 
povinný dvoutýdenní kurz českého jazyka o celkové 
dotaci 52 hodin.

Přijatí účastníci studovali v kurzech ze šesti základ‑
ních oborů: literatury, umění a kultury, historie, sociolo‑
gie a psychologie, ekonomie a politologie a cizích jazyků. 
Každý kurz má hodnotu 3 US nebo 6 ECTS kreditů, dotaci 
52 hodin a je akreditován domovskými univerzitami 
studentů. Opakovaně jsme zařadili úspěšnou součást 
programu, tzv. Reflection Week, v jehož rámci studenti 
na seminářích a workshopech hodnotili svoji dosavadní 
zkušenost a učili se, jak ji využívat v praxi. Někteří stu‑
denti si také zapsali kurzy na jiných fakultách UK i mimo 
UK (spolupráce s VŠE), což přispělo k větší rozmanitosti 
jejich studijních plánů.

V již zmíněném letním programu studovalo celkem 
78 účastníků v 16 programem vypsaných kurzech. Tato 

krátkodobá forma studia nadále potvrzuje svoji zvyšující 
se atraktivitu pro zahraniční studenty, protože je méně 
časově i finančně náročná.

Velmi pozitivně se rozvíjí začleňování zahraničních 
studentů tohoto programu do studentského života na 
FF UK, ať už prostřednictvím společných sportovních 
aktivit, zapojení českých studentů do přípravné fáze 
pobytu zahraničních studentů (tzv. Scavenger Hunt pro 
základní orientaci v Praze), nebo přednášek s diskusemi, 
otevřených široké fakultní veřejnosti.

10.2 Program UPrague

Tento nadstandardní výběrový program organizova‑
ný ve spolupráci s University of Miami, Florida, USA, 
pokračoval dále v letním i zimním semestru. Program 
nabízí vždy jeden exkluzivní mezioborový kurz (Na
tional Identities and Ethnics Conflicts in Eastern Europe 
nebo Classroom Europe) a dále 7 volitelných předmětů ve 
stejných kategoriích, jaké má program ECES. Náročné 
přijímací řízení a nominaci zajišťuje partnerská uni‑
verzita, která program velmi podporuje. UPrague totiž 
na University of Miami patří ke stěžejním zahraničním 
aktivitám. V programu studovalo v letním semestru 20 
a v zimním semestru 12 studentů.

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

Jedná se o spolupráci mezi FF UK a jednou z nejstar‑
ších vzdělávacích institucí v USA, spočívající ve výuce 
akreditovaných kurzů a reciproční nabídce studia pro 
studenty obou institucí v semestrálních kurzech. V roce 
2019 studovalo na FF UK celkem 438 účastníků. Akade‑
mický dozor nad programem zajišťuje pověřený pra‑
covník z řad pedagogů FF UK, který také spolupracuje 
s Akademickou radou programu ECES.
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10.4 Czech Studies – Česká studia (CS)

Program Česká studia od roku 1992 nabízí výuku českého 
jazyka pro cizince. Historicky šlo o přípravný jazykový 
kurz pro jednooborové bakalářské prezenční studium 
oboru čeština pro cizince. Nyní program nabízí širokému 
spektru zájemců výuku v délce jednoho nebo několika 
semestrů a v rozsahu 20 hodin týdně. Podmínkou přijetí 
ke studiu je složení maturitní zkoušky a základní zna‑
lost instruktážního jazyka. Program akademického roku 
zahrnuje dva čtyřměsíční moduly, které se skládají z ja‑
zykových kurzů, přednášek, seminářů a dalších aktivit, 
jež studentům pomáhají zvládnout český jazyk a orien‑
tovat se v místní kultuře, literatuře a historii. Nově jsou 
součástí programu také certifikované zkoušky z češtiny 
s licencí ALTE (úrovně A2–B2). Program je administrován 
zahraničním oddělením a po akademické stránce garan‑
tován Ústavem bohemistických studií (ÚBS).

V akademickém roce 2018/2019 absolvovalo kurz 105 
studentů. Výuka probíhala v pěti skupinách podle po‑
kročilosti studentů, což umožnilo jednotlivým účastní‑
kům nasadit individuální tempo studia.

Vedle programu Česká studia nabízí Ústav bohemi‑
stických studií i kurzy českého jazyka a kultury pro 
zahraniční studenty a akademiky, kteří přijíždějí na 
FF UK v rámci různých výměnných programů, nejčas‑
těji přes program Erasmus+. V roce 2019 prošlo těmito 
kurzy na 130 účastníků. Celkově si mohli vybírat ze 40 
různých seminářů, které zahrnovaly výuku gramatiky 
češtiny a řečových dovedností, mohli ale také absolvo‑
vat např. kurz korektivní výslovnosti, na kterém se 
podílejí kolegové z Fonetického ústavu, dále přednáš‑
kový cyklus Prolegomena studia bohemistiky, seminář 
běžně mluvené češtiny, ale i semináře zaměřené lite‑
rárně či kulturně, např. Obrazy Prahy a její proměny 
v literatuře, Česká kultura po II. sv. válce. Studenti se 
také zapojili do dalšího dění ústavu, např. do realizace 

divadelního představení nebo společného zpívání vá‑
nočních koled.

10.5 Krátkodobé programy a letní školy 
organizované zahraničním oddělením

Na základě uzavřených smluv v rámci mezinárodních 
programů zahraniční oddělení zajišťovalo následující 
letní školy:

a) Simon Fraser University, Vancouver, Kanada – ZO 
plně zajišťuje organizaci a výuku v rámci výběrového 
letního studijního programu zaměřeného na středoev‑
ropská studia. Celkem 10 účastníků studovalo v 5 kurzech 
(dějiny umění a architektury, film, středoevropské dějiny, 
politologie a kulturní paměť) a zúčastnilo se týdenní stu‑
dijní cesty v rámci ČR. Tato spolupráce umožňuje pravi‑
delné reciproční stáže studentům FF UK. Výuku zajišťuje 
jeden vyučující zahraniční univerzity a vyučující FF UK.

b) The College of William and Mary, Williamsburg, 
USA – zapsáno 40 studentů ve studijním programu za‑
měřeném na českou a středoevropskou literaturu. Letní 
školu vede pedagog ze zahraniční univerzity, zatímco 
výuku dalších 5 kurzů zajišťuje FF UK, která studentům 
rovněž poskytuje asistenci v místě ubytování a při mi‑
mořádných událostech (hospitalizace atd.).

c) University of Connecticut, USA – zapsáno 14 studentů 
ve studijním programu orientovaném na pobyt v Praze 
pro studenty z nižších příjmových vrstev. Výuka byla za‑
jištěna v kurzu zaměřeném na českou kulturu a vedeném 
pedagogy z FF UK. Administrativu vede pedagog ze zahra‑
niční univerzity ve spolupráci s administrátorem z FF UK.

d) Susquehanna University, USA – zapsáno 18 studentů 
ve studijním programu orientovaném na pobyt v Praze 
pro studenty divadelní vědy. Výuka byla zajištěna v kur‑
zu zaměřeném na českou kulturu a vedeném pedagogy 
z FF UK. Administrativu vede pedagog ze zahraniční 
univerzity ve spolupráci s administrátorem z FF UK.
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V rámci dalšího rozvoje spolupráce bylo dokončeno 
řízení pro další dva studijní programy, a to pro Kansas 
State University a University of California, Berkeley. Oba 
programy budou probíhat v létě roku 2021. Bylo také do‑
končeno řízení pro nový program ve spolupráci s part‑
nerským AIFS (American Institute for Foreign Studies) 
a probíhá příprava na krátkodobý program J Term 2021.

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

Filozofická fakulta UK, respektive jednotlivé základní 
součásti jsou organizátory či spoluorganizátory velkého 
počtu mezinárodních letních škol a krátkodobých kurzů. 
K nejvýznamnějším v roce 2019 patřily tyto:

a) 63. ročník Letní školy slovanských studií (LŠSS) na 
Filozofické fakultě UK v Praze se konal ve dnech 26. čer‑
vence až 23. srpna 2019 a byl organizován Ústavem bo‑
hemistických studií. LŠSS se zúčastnilo celkem 144 frek‑
ventantů, z toho 123 interních a 21 externích. Stipendistů 
MŠMT ČR bylo celkem 82, hostů RUK 15 a 1 host FF UK. 
Z celkového počtu účastníků bylo 46 samoplátců. Účast‑
níci přijeli celkem z 36 zemí. Absolvovali celodenní pro‑
gram skládající se z dopoledního jazykového vyučování 
a z odpoledních přednášek, workshopů, komentovaných 
procházek, večerního promítání českých filmů a spo‑
lečného zpívání. Během víkendových výletů navštívili 
zajímavá kulturní místa ČR.

b) Jubilejní 20. běh letního kurzu pro studenty Techno
logického institutu v Monterrey (9. 6.–6. 7. 2019), který je 
součástí povinně volitelného kurikula školy, připravilo 
Středisko ibero ‑amerických studií na základě meziuni‑
verzitní dohody mezi Technologickým institutem (TEC) 
a Univerzitou Karlovou. Na přednáškách ve Šporkově 
paláci a při exkurzích (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích, 
Kutná Hora) se účastníci seznámili s českou historií a kul‑
turou v kontextu střední Evropy a vztahů s hispánským 

světem. Kurzu se zúčastnilo 20 studentů TECu. Tato pra‑
videlná akce je součástí širší spolupráce UK s TEC Mon‑
terrey, v jejím rámci studenti FF UK mohou vyjíždět na 
semestrální pobyty do různých kampusů TEC v Mexiku.

c) Summer School of Linguistics (9.–18. 8. 2019 v Kro‑
měříži) byla za FF UK zorganizována Ústavem českého 
jazyka a teorie komunikace (Mgr. Jan Chromý, Ph.D.), 
katedrou středoevropských studií (Mgr.  Jiří Januš‑
ka, Ph.D.) a Ústavem obecné lingvistiky (doc. PhDr. Filip 
Smolík, Ph.D.). Cílem letní školy je vytvořit pro mladé 
lingvisty a badatele zabývající se spřízněnými obory pří‑
ležitost seznámit se s nejnovějšími a ve světě aktuálními 
proudy lingvistického bádání a vytvořit si povědomí 
o širším spektru lingvistických přístupů. Škola probíhá 
formou přednášek a workshopů, většinou ve formátu 
čtyř až šesti bloků na den. V roce 2019 se uskutečnil její 
13. ročník. Vystoupila řada zahraničních expertů: Mo‑
nique Flecken (Max Planck Institute for Psycholinguis‑
tics, Nijmegen), Christina Kim (University of Kent), Nick 
Lester (Universität Zürich), Chris Montgomery (Univer‑
sity of Sheffield), Emma Moore (University of Sheffield), 
Pieter Muysken (Radboud University Nijmegen), Mits 
Ota (University of Edinburg). Škola byla určena českým 
i zahraničním zájemcům a účastnilo se jí 79 studentů.

d) Ve dnech 14.–29. 8. 2019 proběhla na FF UK Letní 
škola bengálštiny. Tato společná iniciativa Indologického 
semináře Ústavu jižní a centrální Asie a partnerských 
indologických pracovišť na universitách v Heidelbergu 
a Varšavě funguje na rotačním principu a nabízí inten‑
zivní jazykový kurz na začátečnické i pokročilé úrovni. 
Ve svém druhém roce měla sedm účastníků z partner‑
ských univerzit, USA a Indie. Kromě jazykové přípravy 
měli v rámci tematických lekcí možnost nahlédnout do 
světa bengálského filmu a poesie, ale i kuchyně, nebo 
jít Prahou ve stopách básníka Rabíndranátha Thákura. 
Následující třetí ročník by se měl uskutečnit na Fakultě 
orientalistiky Varšavské univerzity.



Výroční zpráva 2019

11. Zahraniční dary

V  uplynulém roce úspěšně pokračovala spolupráce 
s Anglo Czech Educational Fund. Cílem nadace, založe‑
né Arnoštem Kramerem, je prostřednictvím stipendia 
podporovat několikaměsíční studijní a vědecké pobyty 
vynikajících studentů ‑doktorandů a mladých vědeckých 
pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii, a tím 
také posílit vědeckou spolupráci mezi FF UK a nejlep‑
šími britskými univerzitami. V roce 2019 příspěvek na 
pobyt získalo všech pět uchazečů nominovaných FF UK.

12. Pobyty zahraničních akademických 
pracovníků na FF UK v roce 2019

12.1 Lektoráty

K posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolu‑
práce jednotlivých pracovišť FF UK přispěla v roce 2019 
pokračující podpora zahraničních lektorů, a to formou 
příspěvku na jejich ubytování v Praze. Zahraniční oddě‑
lení provádí revizi smluv s jednotlivými lektory za úče‑
lem sjednocení pravidel jejich zaměstnávání na FF UK.

12.2 Působení zahraničních výzkumníků 
v rámci fondu post ‑doc

FF UK pokračovala v participaci na programu podpo‑
ry pobytů zahraničních výzkumníků na Univerzitě 
Karlově z rektorátního fondu post ‑doc. Na bázi spo‑
lufinancování ze strany rektorátu program umožňuje 
získávat kvalitní zahraniční výzkumníky k dlouhodo‑
bým pobytům na fakultách UK. V roce 2019 dokončila 
svůj dvouletý pobyt na Českém egyptologickém ústavu 
Dr. Gaelle Chantrain.

V 11. výzvě pro období 2019/2020 byly RUK odsouhla‑
seny dvě ze tří žádostí z FF UK. Na Ústavu jižní a centrál‑
ní Asie nastoupila k dvouletému pobytu Dr. Biljana Zrnic, 
na Ústavu obecné lingvistiky Dr. Marjolein Poortvliet.

12.3 Mobility v rámci projektů OPVVV

V rámci projektu „Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků Univerzity Karlovy“ (CZ.02. 2. 69/0.0/0.0/1
6_027/0008495) má FF UK možnost vysílat na půlroční 
pobyty v zahraničí mladé akademické pracovníky (dok‑
torandy a postdoky). V roce 2019 tak byly realizovány 
výjezdy do Velké Británie, Německa a Švýcarska.

V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK 
a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02. 2. 69/0.
0/0.0/16_015/0002362) bylo úspěšně realizováno výběro‑
vé řízení na pozici hostujícího profesora v oblasti areál‑ 
ních studií a/nebo sociálních věd. V období září 2019 – le‑
den 2020 působil v rámci tohoto projektu na Ústavu etno‑ 
logie prof. John Coggeshall z Clemson University, South 
Carolina.

Oba projekty realizovalo zahraniční oddělení ve spo‑
lupráci s grantovým oddělením.

13. Program podpory konferenčních 
a projektových výjezdů do zahraničí

Zahraniční oddělení v roce 2019 pokračovalo v Programu 
podpory konferenčních a projektových výjezdů do zahraničí, 
v jehož rámci mohla každá základní součást a všechna 
tři výzkumná centra (HRC) využít částky 80 000 Kč na vý‑ 
jezdy svých zaměstnanců do zahraničí, případně na 
podporu přijíždějících zahraničních akademických pra‑
covníků. Díky programu bylo v roce 2019 realizováno 156 
takovýchto výjezdů a příjezdů.
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14. Program internacionalizace

Na základě rozhodnutí MŠMT poskytl Rektorát UK 
v roce 2019 opět prostředky na tzv. internacionalizaci – 
podporu mezinárodní mobility. Ve výběrovém řízení, 
které zorganizovalo zahraniční oddělení, bylo podpo‑
řeno celkem 49 žádostí, které zahrnovaly studentskou 
i akademickou mobilitu z nebo do následujících zemí: 
Bangladéš, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Írán, Kanada, 
Kolumbie, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, 
Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tu‑
recko, USA, Velká Británie, Vietnam.

15. Strategická partnerství

Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální ma‑
nažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vyme‑
zenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako 
strategická partnerství. V reakci na sílící potřebu zajistit 
těmto specifickým partnerstvím koncepční péči bylo ke 
dni 1. února 2018 z rozhodnutí Kolegia rektora ustaveno 
Centrum strategických partnerství (CSP), které je pod 
přímým vedením prorektora pro zahraniční styky a mo‑
bilitu. Byla ustanovena nová Komise Fondu pro podpo‑
ru strategických partnerství, která se skládá výhradně 
z členů akademické obce.

Pro rok 2019 FF UK podala celkem 12 projektů v rám‑
ci Výzvy z Fondu strategických partnerství RUK pro rok 
2019, z nichž 8 bylo schváleno a týkaly se spolupráce 
s Universität Zurich, Universität Heidelberg, Uniwer‑
sytet Warszawski, Humboldt Universität zu Berlin, 
Universität Wien, ELTE University Budapest, Univer‑
siteit Leiden, University of Oxford, dále byly schvá‑
leny a úspěšně realizovány 3 projekty v rámci výzvy 
uskupení Central (uskupení 5 univerzit: UK, Humboldt 
Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE Univer‑
sity Budapest, University of Warsaw) a jeden projekt 

v rámci Výzvy Joint Seed Money Funding s Universität 
Zurich.

16. Aliance evropských univerzit 4EU+

V březnu 2018 byla podpisem memoranda rektory zú‑
častněných institucí vytvořena Aliance 4EU, tedy Uni‑
verzity Karlovy, Sorbonne Université a univerzit ve Var‑
šavě a Heidelbergu. Během roku 2018 se ke konsorciu 
připojily ještě univerzity v Kodani a Miláně a oficiální 
název byl změněn na 4EU+. Cílem aliance je rozvoj nové 
kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání 
a službách a vytvoření vhodné platformy k zajištění vol‑
ného pohybu studentů, akademických a administrativ‑
ních pracovníků i myšlenek, a také sdílení infrastruktur.

Filozofická fakulta se intenzivně zapojila do spolu‑
práce v oblasti humanitiních a sociálních věd, v rám‑
ci dílčího projektu (Flagship 2) „Europe in a Changing 
World: Understanding and engaging societies, econo‑
mies, cultures and languages“. Po celý rok 2019 probíhala 
intenzivní vzájemná komunikace, bylo uskutečněno 
celkem 14 mobilit za účelem navázání a přípravy kon‑
krétních forem spolupráce v podobě společných letních 
škol, hostujících přednášek a v dlouhodobém výhledu 
společných studijních programů.

17. Spolupráce s kulturními středisky

Filozofická fakulta UK dlouhodobě spolupracuje s řa‑
dou mezinárodních institucí, jejichž posláním je šířit 
poznatky o kultuře a jazyce svých zemí. S ohledem na 
aktivity organizované přímo v rámci FF UK zasluhu‑
je zvláštní pozornost například spolupráce s Instituto 
Camões (Portugalsko), Instituto Cervantes (Španělsko), 
s lektorátem katalánštiny zakotveným v dohodě mezi 
Univerzitou Karlovou a vládou Andorry, s Francouz‑
ským institutem či Italským kulturním institutem. 
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Kontakty a spolupráce jsou navázány také s českými 
centry při Ministerstvu zahraničních věcí ČR a jejich 
zahraničními zastoupeními.
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V roce 2019 se na Filozofické fakultě UK realizovalo 245 
grantových projektů financovaných z národních, mezi‑
národních i univerzitních dotačních titulů. Intenzivní 
činnost základních součástí FF UK přispěla k udržení 
vynikající úrovně základního výzkumu a vysokého po‑
čtu podaných projektových žádostí, což vedlo k mno‑
ha úspěchům v rámci jejich hodnocení a následnému 
zdárnému získání finančních prostředků.

1. Projekty Evropských strukturálních 
a investičních fondů – Operační 
programy

V návaznosti na úspěšné žádosti z předešlých let pokra‑
čovala realizace dalších projektů podpořených z evrop‑
ských strukturálních a investičních fondů. V roce 2019 
tak bylo realizováno 7 projektů v rámci Operačního pro
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV), z toho 
4 byly celouniverzitní a zbylé 3 realizovala sama FF UK. 
Další 2 projekty byly realizovány a úspěšně ukončeny 
v červenci 2019 v rámci Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR. Navíc, v rámci Programu přeshraniční spolu
práce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014–2020, byl v prosinci úspěšně ukončen partnerský 
projekt vedený doc. PhDr. Miroslavem Popelkou, CSc. 
z Ústavu pro archeologii FF UK, na jehož realizaci na‑
váže další po ‑projektová spolupráce. Ke hladké realizaci 

a zdařilému ukončení těchto administrativně nároč‑
ných projektů významně přispěla i navýšená kapacita 
děkanátních oddělení.

Rok 2019 byl druhým rokem realizace projektu Krea
tivita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v pro
pojeném světě (KREAS) financovaného z OP VVV, v rámci 
výzvy Excelentní výzkum. V průběhu roku 2019 došlo ke 
stabilizaci jak výzkumného týmu, v čele s hlavní řešitel‑
kou doc. Mirjam Friedovou, tak i týmu administrativního, 
jehož řízením byla pověřena Ing. Barbara Poslušná. Rea‑
lizační tým projektu se skládal ze 180 zaměstnanců (62,53 
FTE úvazků). Během roku bylo do projektu zapojeno 34 
nových zaměstnanců a 26 zaměstnanců projekt opusti‑
lo. Za toto období bylo v rámci projektu uskutečněno 245 
pracovních cest a bylo pozváno 265 zahraničních expertů.

Za první dva roky realizace projektu bylo vykázáno 
a MŠMT schváleno (tzn. započteno do hodnoty indiká‑
toru) 80,143 odborných publikací, což je 32 % z cílové 
hodnoty. Odborných publikací se zahraničním spolu‑
autorstvím bylo vykázáno a MŠMT schváleno 8,143 (15 % 
cílové hodnoty). Za druhou polovinu roku 2019 bude 
vykázáno dalších 68 odborných publikací, což bude po 
schválení ŘO tvořit 59 % z cílové hodnoty indikátoru. 
Odborných publikací se zahraničním spoluautorstvím 
bude vykázáno 8 (tj. 30 % cílové hodnoty). Nejméně se 
dařilo naplňovat indikátor počtu účastí podpořených 
výzkumných týmů realizovaných v programech mezi‑
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národní spolupráce, u kterého je však žádoucí nárůst 
až v pozdějších letech realizace projektu. MŠMT byl 
schválen a započítán do indikátoru jeden projekt mezi‑
národní spolupráce. Aktuálně jsou MŠMT předkládány 
další 4 projekty mezinárodní spolupráce k posouzení. 
Cílová hodnota indikátoru je stanovena na 12.

Na podzim 2019 proběhla kontrola projektu na místě, 
jejímž závěrem bylo jedno zjištění formálního charak‑
teru, bez finančního postihu.

Fakulta se podílela také na významném projektu 
OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě 
Karlově – VRR, jehož fyzická realizace byla úspěšně ukon‑
čena v říjnu 2019. V jeho rámci získala FF UK finanční 
prostředky na zkvalitnění studijního prostředí pro stu‑
denty pregraduálního studia v celkové výši téměř 60 mil. 
Kč. V daném kalendářním roce byla díky těmto pro‑
středkům zajištěna výměna nábytkového mobiliáře ve 
vybraných učebnách i oborových knihovnách. Zároveň 
byla významným způsobem posílena stávající servero‑
vá infrastruktura. Modernizací prošly i dílčí knihovny 
FF UK, jimž nově zakoupená zařízení umožnila rozšířit 
nabídku samo ‑výpůjčních a digitalizačních služeb. V ne‑
poslední řadě byla v tomto roce doplněna nabídka do‑
stupných elektronických informačních zdrojů.

V projektu Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK 
financovaného z OP VVV byla ukončena třetí a zároveň 
poslední stavební etapa, v rámci které byla kompletně 
zrekonstruována aula hlavní budovy FF UK a tlumoč‑
nická laboratoř. Obě místnosti byly zároveň vybaveny 
technikou.

2. Projekty podpořené v rámci 
programů Evropské komise

V březnu 2019 započala realizace čtyřletého projektu 
Migration and Modernity – Historical and Cultural Cha
llenges (MOVES) řešeného konsorciem univerzit (kromě 

FF UK jakožto koordinátora projektu jde o University of 
Kent, Freie Universität Berlin, Université Paul Valéry, 
Montpellier III a Universidade do Porto) pod vedením 
prof. Martina Procházky, CSc. (FF UK), který byl pod‑
pořen v rámci programu Marie Curie Skłodowska Ac‑
tions – European Joint Doctorate v rámcovém programu 
pro výzkum a inovace Horizon 2020. V září proběhlo 
slavnostní zahájení projektu, které bylo následováno sé‑
rií přednášek, workshopů a kulatých stolů pořádaných 
v průběhu celého měsíce září (Induction Month) za účasti 
mezinárodního týmu patnácti mladých výzkumných 
pracovníků, kteří absolvovali náročné výběrové řízení 
pro MOVES a se kterými FF UK následně uzavřela pra‑
covní smlouvy.

V roce 2019 se FF UK stala partnerem dvou meziná‑
rodních projektů strategického partnerství v rámci pro‑
gramu Evropské komise Erasmus+ a zároveň pokračuje 
v úspěšné realizaci projektů strategického partnerství 
započatých v roce 2018, přičemž v jednom z nich v roli 
hlavního koordinátora.

3. Národní granty a tuzemské zdroje

V roce 2019 získala FF UK celkem 9 nových projektů 
v soutěži Grantové agentury ČR (z 37 podaných), z toho 
2 partnerské a 2 projekty v druhé veřejné soutěži TA ČR 
ÉTA (řešitelem projektu s názvem Lexikálně sémantická 
databáze češtiny je prof. Aleš Klégr; řešitelkou projektu 
s názvem Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro 
výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT je 
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.).

Dále proběhla druhá etapa projektu realizovaného 
v rámci soutěže NAKI II (řešitelkou projektu s názvem 
Řeč materiálu − tradiční řemeslné technologie pro záchranu 
kulturního dědictví a současný životní styl je PhDr. Barbora 
Půtová, Ph.D., partnery jsou Národní památkový ústav 
a Národní technické muzeum). Činnosti se soustředily 
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zejména na realizaci kvalitativního empirického výzku‑
mu, správu a doplňování webových stránek projektu, 
rozšíření databáze fotografií a odborné literatury, sběr 
dat a dokumentace řemeslných prací a technologií, včet‑
ně materiálů a nářadí. Se zahraničními partnery byla 
navázána spolupráce orientovaná na konzultace a řešení 
výstupů projektu.

Na podzim roku 2019 spustila FF UK projekty rea‑ 
lizované za finanční podpory hlavního města Prahy 
v  rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hlavního města Prahy, a to 
konkrétně Obnova zeleně v Kampusu Hybernská a Zelené 
stěny v Kampusu Hybernská.

4. Mezinárodní a partnerské projekty

FF UK uspěla také v soutěži o prostředky z Fondů EHP. 
Od srpna 2019 se realizují dva projekty v rámci pro‑
gramu „Vzdělávání,“ a to konkrétně projekt institucio‑ 
nální spolupráce s názvem Česko norská memorabilia 
rozvíjející bilaterální spolupráci mezi Ústavem germán‑
ských studií na FF UK a Katedrou historie na Univerzitě 
v Trondheimu a projekt mobilit s názvem Charles Univer
sity, Faculty of Arts − EEA Grant Exchanges zaměřený na 
mobility studentů, vyučujících a dalších zaměstnanců.

Z partnerských projektů lze zmínit úspěšné ukon‑
čení projektu v  rámci Společného výzkumného pro‑
gramu HERA (Humanities in the European Research 
Area) podporovaného Evropskou komisí. Klíčovou vý‑
zkumnicí projektu Sound Memories: The Musical Past in 
Late Medieval and Early Modern Europe (SoundMe) vede‑
ného Univerzitou v Utrechtu byla za FF UK PhDr. Lenka 
Hlávková, Ph.D. Výsledky projektu šířené prostřednic‑
tvím publikací, seminářů, workshopů, webových strá‑
nek a kanálu YouTube jsou určené nejen odborné, ale 
i široké veřejnosti.

5. Studentské projekty

V roce 2019 se dařilo i mladé vědě. Studenti FF UK získali 
podporu zejména v rámci soutěže Grantové agentury 
UK, ve které uspělo 21 projektů (z 67 podaných), a také 
v rámci soutěže SVV, ve které se realizovalo 7 velkých 
mezioborových studentských projektů vedených aka‑
demickými pracovníky FF UK.

6. Nadace a jiné zdroje

Projekty FF UK získaly podporu také z dalších zahra‑
ničních nebo tuzemských zdrojů a nadací, z dlouho‑
dobějších projektů lze zmínit například Mezinárodní 
sinologické centrum při Univerzitě Karlově podporované 
nadací Chiang Ching ‑kuo Foundation (CCKF), dále pod‑
poru korejských studií na FF UK (Prague Centre for Ko
rean Studies) v rámci programu The Academy of Korean 
Studies ‑ Core University Program for Korean Studies 
nebo podporu Pražského centra židovských studií nadací 
Rothschild Foundation (HANADIV) Europe a podporu 
irských studií Velvyslanectvím Irska.

Fakulta navíc v roce 2019 získala opět další prostřed‑
ky na výuku irštiny na FF UK ve spolupráci s UPOL, jejichž 
poskytovatelem je irská vláda v rámci programu Third 
Level Education Overseas (Department of Culture, Heri
tage and the Gaeltacht). Celková finanční podpora toho‑
to projektu je ve výši 32 280 € a slouží na pokrytí části 
nákladů vzniklých během akademických let 2019/2020 
až 2021/2022. Na FF UK projekt zaštiťuje primárně 1 oso‑ 
ba, a to ředitel Ústavu anglofonních literatur a kultur 
FF UK prof. Ondřej Pilný, Ph.D. Řešením tohoto projektu 
vzniká fakultě povinnost řídit se také irskou daňovou 
legislativou v rámci čerpání rozpočtu projektu, kterou 
FF UK dodržuje.

Na projektu The Landscape setting of the pyramids of 
Abusir (Egypt) podpořeném v rámci výzkumného fondu 
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CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance), kte‑
rého je UK členem, pokračovaly v roce 2019 pod vede‑
ním prof. Miroslava Bárty, Dr. výzkumné práce v terénu 
a sběr dat pro přípravu publikací. Projekt realizovaný ve 
spolupráci s KU Leuven by měl vést k podání společného 
kolaborativního projektu v Horizon 2020 či v obdobném 
evropském programu.

Další podrobnosti včetně výše podpory jednotlivých 
projektů řešených na FF UK v roce 2019 jsou uvedené 
v přílohách č. 24 a č. 25.



 42 | 43Infrastruktura

1. Provoz a vnitřní správa fakulty

Pracovníci Správy budov FF UK realizovali v roce 2019 
celou řadu akcí zaměřených jednak na rozvoj podpůr‑
ných prostředků a procesů, jednak na zlepšení vlastního 
pracovního prostředí i technického zázemí fakulty.

2. Prostorová situace fakulty, investiční 
a rekonstrukční akce

2.1 Změny v celkovém prostorovém zázemí 
fakulty

Od roku 2014 vedení Univerzity Karlovy řešilo využití 
některých objektů ve správě rektorátu a ve správě Kolejí 
a menz UK a připravilo plán řady dislokačních změn, 
z nichž některé mají za cíl navýšení prostorového za‑
bezpečení FF UK, jiné míří na zkvalitnění stávajících 
prostorů prostřednictvím jejich rekonstrukcí. Do první 
kategorie patří prostory v objektu koleje Arnošta z Par‑
dubic v ulici Voršilská, kde fakulta získala cca 720 m2 
užitných prostor. Na konci roku 2019 byla dokončena 
rekonstrukce tohoto objektu, kde od února 2020 budou 
dvě patra, 4. NP a 6. NP, využity pro celofakultní projekt 
KREAS, který FF UK v roce 2017 získala.

Na podzim roku 2017 došlo v souvislosti s přípravou 
celkové rekonstrukce objektu v Celetné 13 k vystěhování 
pracovišť FF UK, stavební práce začaly v roce 2018. K do‑
končení rekonstrukce a zahájení výuky došlo v rámci 
zimního semestru 2019.

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

2.2 Akce investičního charakteru financované 
především ze státního rozpočtu

V průběhu roku 2019 probíhaly investiční akce zejména 
v rámci investičních záměrů realizovaných z prostředků 
státní dotace.

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

a) UK − FF − Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 
47 a 49 – přípravné a projektové práce. V roce 2019 se po‑
dařilo získat i přes námitky účastníků řízení stavební 
povolení, jež je nezbytnou součástí pro podání žádosti 
o přidělení dotačních prostředků. Vzhledem ke zpoždě‑
ní projektu způsobeného odvoláváním do výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace došlo 
k posunu termínu odevzdání projektové dokumentace 
do léta roku 2021. Zároveň v roce 2019 došlo k upřesnění 
a úpravě interiérových prostor tak, aby co nejvhodněji 
odpovídaly potřebám dotčených ústavů a kateder.

V prosinci roku 2019 FF UK prostřednictvím rekto‑
rátu UK podala žádost o registraci akce z navazujícího 
dotačního titulu 133 220.

b) UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – II. etapa. 
Realizace této akce měla být rozložena do tří etap v letech 
2017–2019 a zahrnovala kompletní opravu střech a fasád 
včetně oken hlavní budovy. V roce 2018 byly opraveny 
fasády směrem na náměstí Jana Palacha včetně obou 
rizalitů a fasáda do ulice Široké. Velmi problematickou 
se ukázala být renovace oken a rekonstrukce teras, kdy 
realizační firma nebyla schopna za 2 roky dokončit ani 
jediné okno, naopak jich mnoho nenávratně poškodi‑
la. V hydroizolačním souvrství dvou rekonstruovaných 
teras pak byla odborným posudkem prokázána stojící 
voda. Z těchto důvodů a dále z důvodu nedostatečného 
vedení a zajištění stavby začátkem roku 2019 FF UK od‑
stoupila od smlouvy o dílo. Následně probíhala jednání 
za účelem vyjasnění předání a převzetí rozpracovaného 
díla. Na podzim roku 2019 došlo k podpisu předáva‑
cích protokolů a následně ve spolupráci s rektorátem 
UK bylo řešeno částečné proplacení těchto prací. Ve 
výsledku z požadovaných cca 16 mil. Kč (bez DPH) spo‑

lečností PRACOM bylo FF UK uznáno 9,2 mil. Kč (bez 
DPH). Z MŠMT se podařilo získat 6,5 mil. Kč dotačních 
prostředků, zbytek byl hrazen z vlastních zdrojů. Na 
tuto částku byla ovšem započítána smluvní pokuta za 
nedodržení termínů a porušení BOZP v celkové výši 
cca 4,8 mil. Kč, tudíž FF UK z vlastních zdrojů nic nedo‑
plácela. Bohužel však z důvodů nedokončení všech prací, 
zejména chybějící rekonstrukce oken a střech, způsobila 
ztrátu dotačních prostředků ve výši cca 33 mil. Kč. FF UK 
zajistí zpracování aktualizované dokumentace a pokusí 
se o tyto finanční prostředky mimořádně žádat z nového 
dotačního titulu 133 220, kde je v této věci v kontaktu 
s rektorátem UK. Bohužel některé práce, jako je dokon‑
čení rekonstrukce teras I, III, IV, světlíku auly atp. bude 
muset zajistit v průběhu roku 2020 FF UK z vlastních 
zdrojů. Tyto náklady jsou odhadovány na cca 3 mil. Kč.

c) UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa. 
V průběhu roku 2019 se podařilo získat finanční pro‑
středky z MŠMT na dokončení rekonstrukce toalet ve 
výši cca 3,3 mil. Kč, díky kterým byla rekonstrukce toalet 
provedena.

d) UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – V. etapa. 
Investiční záměr zahrnuje modernizaci kotelny, vzdu‑
chotechniky a systému MaR. V roce 2017 probíhala pří‑
prava investičního záměru, jeho předložení se předpo‑
kládalo v polovině roku 2018 a stavební realizace v roce 
2019. V průběhu roku 2018 zpřísnilo MŠMT dotační 
podmínky, když umožnilo registrovat pouze investiční 
záměry s již vydaným stavebním povolením. Jelikož tím‑
to FF UK nedisponovala, nebyla V. etapa ministerstvem 
zaregistrována. FF UK však zahájila práce na zpracová‑
ní projektové dokumentace tak, aby se v případě další 
výzvy mohla ucházet o dotační prostředky na tuto akci.
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2.3 Investiční složka přípravy projektů pro 
výzvu Operační projekty Výzkum, vývoj 
a vzdělávání

Správa budov se podílela na přípravě projektových žá‑
dostí, jež FF UK podala během roku 2016 na výzvu MŠMT. 
FF UK získala financování pro projekt OP VVV – ERDF 
Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK. Realizace rekon‑
strukce osmi poslucháren je rozdělena do tří etap. V roce 
2016 a 2017 probíhala projektová příprava. Na podzim 
2017 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a v pro‑
sinci 2017 byly zahájeny stavební práce na prvních dvou 
posluchárnách. V roce 2018 byly v rámci druhé etapy 
dokončeny další čtyři posluchárny a v roce 2019 byla 
akce dokončena rekonstrukcí posledních dvou, včetně 
velké auly. Celá tato investiční stavební akce probíhala 
bez vážnějších problémů.

3. Průběžné rekonstrukce a opravy

V  průběhu roku 2019, stejně jako v  předcházejících 
letech, proběhla řada údržbových či drobných rekon‑
strukčních prací malého rozsahu, odstraňování závad, 
výměn a repasí mobiliáře, výmaleb, výměn podlahových 
krytin a žaluzií, sanitárního vybavení apod., které byly 
realizovány buď na základě požadavků kateder a ústavů, 
případně oddělení děkanátu, nebo na základě inspekce 
a posouzení potřebnosti realizace ze strany Správy bu‑
dov FF UK. Tato standardní činnost bude probíhat i v ná‑
sledujících letech. Při posuzování nutnosti dílčích úprav 
bylo vždy přihlíženo k jejich naléhavosti a skutečnosti, 
zda daný požadavek není efektivněji řešitelný v rámci 
dlouhodobě plánovaných rekonstrukčních prací.

Nad to musela Správa budov řešit opakované havárie 
zatékání do budovy, způsobené nedostatečným zastřeše‑
ním rekonstruované terasy č. 1, kdy realizační firma ne‑
byla schopna zajistit odpovídající systémové řešení a do 

budovy tak zateklo celkem 8x. Největší škody způsobilo 
zatékání do depozitu knihovny Ústavu germánských 
studií. V rámci toho došlo ke kompletní rekonstrukci 
místností 225, 225 A a 225 B.

Dále byla v roce 2019 kompletně zrekonstruována 
místnost 14 a místnost 130.

4. Investiční výhled

Vzhledem k plánované rekonstrukci objektů v Opleta‑
lově ulici bude nutno šetřit vlastní zdroje na povinnou 
patnáctiprocentní spoluúčast. Počítáme se strategií zís‑
kávání finančních prostředků na investiční projekty 
z nejrůznějších grantů a dotačních titulů. Mezi prioritní 
projekty na následující časové období bude patřit rekon‑
strukce oken a dokončení fasád budovy, rekonstrukce 
kotelny a technologických celků FF UK, rekonstrukce 
interiérů hlavní budovy FF UK, projekt zabezpečení 
hlavní budovy FF UK, rekonstrukce střechy, podkroví 
a soch Šporkova paláce, rekonstrukce výtahu hlavní 
budovy, dílčí rekonstrukce místností a samozřejmě re‑
konstrukce objektů v Opletalově ulici.
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Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které 
zajišťuje rozvoj a provoz informačních technologií na 
FF UK a poskytuje podporu uživatelům z řad zaměst‑
nanců a studentů. Z hlediska technologické vybavenosti 
fakulty v současné době obhospodařuje 78 virtuálních 
serverů, z čehož 47 je na platformě Linux a 31 na plat‑
formě Microsoft.

LVT spravuje také aktivní síťové prvky – routery 
a switche – v celkovém počtu 52 ks (nárůst o 5 ks oproti 
roku 2018), přípojné body pro bezdrátovou počítačovou 
síť – 66 ks (nárůst o 11 ks). LVT spravuje také fakultní 
digitální telefonní ústřednu zajišťující připojení do JTS 
a několik stovek na ni připojených telefonních přístrojů, 
včetně nastavování volacích práv jednotlivých uživatelů.

V rámci smlouvy s externím dodavatelem zajišťuje 
LVT také 14 velkých síťových tiskáren pro tisk a kopí‑
rování sloužících potřebám studentů a zaměstnanců 
a 17 menších tiskáren pro základní součásti s integro‑
vaným účtovacím systémem (nárůst o 3 ks). Nezávisle 
je spravováno taktéž 80 menších sdílených tiskáren na 
odděleních děkanátu a základních součástech (nárůst 
o 5 ks). LVT také spravuje a udržuje přibližně 700 fakult‑
ních PC a poskytuje podporu pro několik set fakultních 
notebooků přidělených k osobnímu užívání konkrétním 
zaměstnancům.

Vedle hardware má LVT na starosti také software. Na 
základní úrovni se jedná o serverový software zabez‑

pečující služby sdílení souborů, tiskové služby v rámci 
základních součástí a infrastrukturu pro systém MyQ 
pro tisk a kopírování pro studenty. Dále oddělení udr‑
žuje řadu webových služeb a spravuje webové stránky 
fakulty, fakultní intranet, cloudovou skupinu služeb 
Office 365, systém pro synchronizaci účtů uživatelů do 
cloudu (Azure AD Connect) a poskytuje infrastrukturu 
a podporu pro provoz webových stránek základních 
součástí, konferencí, fakultních časopisů, výzkumných 
a studentských projektů.

LVT zajišťuje rovněž e ‑mailové služby – spravuje více 
než tisíc mailových schránek a provozuje služby elek‑
tronických e ‑mailových konferencí a skupin. Současně 
oddělení zajišťuje správu databázových systémů Oracle, 
MS SQL, PostgreSQL a  MySQL, systému pro správu 
elektronických vstupních karet Aktion, kamerového 
systému Ateas, vyvolávacího software Call 250, aktua‑ 
lizačního systému WSUS, geoinformačního systému 
ArcGIS, právního systému ASPI, spravuje zálohovací 
systémy HP DataProtect a Veeam, dohledový systém 
Nagios, antivirové systémy (AVG, Symantec) a má na 
starosti údržbu infrastruktury ekonomického systému 
iFIS včetně spisové služby a na něj napojeného fakult‑
ního e ‑shopu a platební brány. Zabezpečuje také provoz 
licenčních serverů pro software provozovaný na základ‑
ních součástech (např. SPSS). S fakultními knihovnami 
spolupracuje na podpoře knihovních informačních sys‑
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témů a zajišťuje infrastrukturu pro provoz webových 
aplikací vnitřní agendy, např. aplikací pro evaluaci vý‑ 
uky, studentských žádostí, interních objednávek, rozvr‑
hů ZS, akreditační databáze fakulty nebo volební aplikaci.

LVT zajišťuje také realizaci nákupů IT a AV techniky 
pro ostatní součásti FF UK prostřednictvím webové ap‑
likace Objednávky. LVT realizovalo v tomto roce celkem 
550 interních objednávek, z nichž většina zahrnovala 
více typů a kusů techniky. S právním oddělením LVT 
spolupracuje na povinném zveřejňování objednávek 
a poskytuje podporu při definování specifikací IT a AV 
techniky pro přípravu výběrových řízení.

S Ústavem výpočetní techniky (ÚVT) při rektorátu 
UK spolupracuje LVT při správě celouniverzitních in‑
formačních systémů – jedná se zejména o personální 
systém Elanor (a navazující systémy pro evidenci do‑
cházky a stravenek), osobní informační systém WhoIS, 
Studijní informační systém (SIS), Centrální autenti‑
zační službu (CAS), systém pro správu budov IS EFA, 
ale také o mnoho dalších aplikačních systémů pro řadu 
celouniverzitních agend. S ÚVT spolupracuje LVT také 
při správě provozu optických tras, zajišťujících síťové 
propojení jednotlivých budov FF UK mezi sebou a také 
připojení celé fakulty k internetu.

LVT se stará také o audiovizuální techniku na fakultě, 
zajišťuje instalaci, správu a údržbu projekčních systémů 
(projektor, počítač, plátno, DVD atd.), jimiž jsou vybave‑
ny některé učebny, realizuje internetový streaming, vi‑
deozáznam a fotodokumentaci významných akcí a také 
následné počítačové zpracování, střih a publikaci na 
webu fakulty. Základním součástem rovněž poskytuje 
služby převodu audio ‑videomateriálu mezi různými 
médii a formáty.

LVT se podílí na vývoji a implementaci inovací v rám‑
ci fakultní technologické infrastruktury. Ve spolupráci 
se studijním oddělením, oddělením vědy a oddělením 
přijímacího řízení a vnějších vztahů LVT zajišťuje koor‑

dinaci fakultních vývojových požadavků, které se týkají 
IS Studium a jsou řešeny přes systém SUP (tj. Správa 
uživatelských požadavků). LVT se v souvislosti s touto 
agendou prostřednictvím svého zástupce účastní celou‑
niverzitních vývojových aktivit. Spolu s osobním oddě‑
lením LVT spolupracuje na zvyšování integrace systému 
WhoIS a EGJE s dalšími fakultou užívanými systémy 
(např. aplikace Žádosti; Nepřítomnosti), s ekonomickým 
oddělením na vylepšování komunikace systému iFIS 
s různými databázemi a aplikacemi (např. SIS modul 
Stipendia). LVT se ve spolupráci s ostatními odděleními 
děkanátu zabývá implementací nových technologických 
řešení stávající agendy, tedy například implementací 
webových nástrojů, které zajišťují digitalizaci oběho‑
vých agend v prostředí VERSO (např. moduly Smlouvy, 
Mobility, Žádanky aj.).

1. Řešené projekty

1.1 Nové servery

V roce 2019 byly na základě výběrového řízení v rámci 
projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na 
Univerzitě Karlově pořízeny tři servery pro redundantní 
provoz infrastruktury virtuálních serverů. Tyto servery 
disponují každý dvěma procesory, každý s 14 jádry. Cel‑
ková instalovaná paměť je u každého serveru 384 GB. 
Dále byla pořízena dvojice FiberChannel přepínačů pro 
redundantní propojení těchto serverů s diskovým polem 
a dvojice Ethernet přepínačů pro redundantní připojení 
serverů k síťové infrastruktuře. Dále byl pořízen jeden 
samostatný server s jedním procesorem a 32 GB paměti 
určený pro zálohování. Další samostatný server s jed‑
ním procesorem s 16 jádry a 128 GB paměti byl pořízen 
pro provoz záložních systémů umístěných v lokalitě 
Šporkův palác.
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1.2 Nové diskové pole

V roce 2019 bylo na základě výběrového řízení v rámci 
projektu OP VVV pořízeno také nové diskové pole plně 
osazené SSD disky s hrubou kapacitou 39 TB s podporou 
RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 a RAID 10 DM, automatického vy‑
tváření vrstev, dynamického snímkování, dynamického 
přidělování prostoru, inteligentní deduplikací a kom‑
presí, podporou replikace, mobility svazků a dynamic‑
kého importu a klonování. Pole obsahuje redundantní 
řadiče a napájení.

1.3 Nové notebooky pro studenty

V roce 2019 byla dokončena distribuce 210 nových note‑
booků určených pro studenty pořízených na FF UK na zá‑
kladě výběrového řízení v rámci projektu OP VVV v před‑
chozím roce. Část (80 ks) byla instalována v Knihovně Jana 
Palacha ve výpůjčním systému LapSafe, zbytek byl roz‑
dělen mezi studenty pracující na významných výzkum‑
ných projektech. Pro systém LapSafe LVT zajistilo vývoj 
software na mazání dat uživatelů mezi výpůjčkami pro 
zajištění souladu s pravidly ochrany osobních informací.

1.4 Nové aktivní síťové prvky

V roce 2019 byla na FF UK dokončena instalace a kon‑
figurace nových aktivních síťových prvků pořízených 
v rámci projektu OP VVV v předchozím roce. Jedná se 
zejména o 2 ks firewallů určených pro zvýšení ochrany 
vnitřní sítě FF UK před útoky zvenčí a o 13 ks nových sí‑
ťových switchů umožňujících zvýšení propustnosti sítě.

1.5 Rozvoj pokrytí wifi signálem

V  roce 2019 byla dokončena instalace dvou nových 
hardwarových kontrolerů wifi sítě FF UK a 52 ks WiFi 

přístupových bodů pracujících v pásmech 2,4 a 5 GHz 
a podporujících standardy 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 
2. Tato zařízení byla pořízena v předchozím roce na 
základě výběrového řízení v rámci projektu OP VVV. 
V důsledku toho došlo k významnému zlepšení pokrytí 
FF UK wifi signálem i k navýšení přenosových rychlostí.

1.6 Rozvoj informačních systémů pro agendy 
FF UK

V rámci dalšího rozvoje pokračoval vývoj a údržba apli‑
kací Objednávky a Žádosti. Fakulta dále pokračovala 
v  rozsáhlém projektu digitalizace oběhových agend 
(tj. žádanek, likvidačních listů, smluv, cestovních pří‑
kazů atd.). Všechny moduly byly technicky připraveny 
k užívání. Proběhl testovací a pilotní provoz aplikace 
Nepřítomnosti, která od 1. 1. 2020 slouží k evidenci ne‑
přítomností a stravenek. Spuštěny do plného provozu 
byly moduly Manažerský informační systém a Služby 
řešitelům určené k  zobrazování ekonomických, ma‑
jetkových a personálních dat v rámci prostředí VERSO. 
V pilotním provozu byl spuštěn modul Mobility určený 
k evidenci příjezdů akademických hostů.

1.7 Rozvoj webu

V rámci další fáze projektu inovace webových prezentací 
fakulty pokračovaly v roce 2019 práce na webech základ‑
ních součástí, webech konferencí a webech časopisů 
vydávané fakultou. V průběhu roku bylo spuštěno 26 
nových webů založených na fakultních šablonách a 9 dal‑ 
ších samostatných webových prezentací.

1.8 Rozvoj AV techniky

V roce 2019 byla dokončena jedna z technicky nejsložitěj‑
ších výzev, a to kompletní rekonstrukce velké auly, která 
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uzavřela etapu projektu OP VVV Rekonstrukce velkých po
slucháren FF UK v Praze a sjednotila uživatelské ovládání 
modernizované AV/IT techniky. Nově byla modernizo‑
vána učebna translatologů pro účely tlumočení a video 
konferencí se zahraničními partnery. Dále se inovovala 
AV technika řádově v několika desítkách učeben, kde již 
nevyhovovala potřebným nárokům pro moderní výuku.
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Knihovna FF UK je pracovištěm, které poskytuje veřejné 
knihovnické a informační služby členům akademické 
obce FF UK, UK, odborné veřejnosti a  dalším zájem‑
cům. Knihovna FF UK je tvořena několika organizačními 
složkami.

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

SVI zajišťuje majetkoprávní evidenci knihovních 
fondů FF UK, akvizici a katalogizaci všech druhů doku‑
mentů, správu seriálů (tedy časopisů, vydavatelských 
edic, nepravidelně vydávaných číslovaných řad studií 
a nálezových zpráv s archeologickou dokumentací, ro‑
čenek apod.) a elektronických informačních zdrojů, sběr 
dat o publikační činnosti FF UK a správu knihovního 
systému Aleph. Metodicky řídí a koordinuje oborové 
knihovny FF UK, které zajišťují akvizici a správu obo‑
rových knihovních fondů, výpůjční služby, vzdělávací 
akce a semináře pro uživatele.

1. Knihovní fondy a informační zdroje

Knihovní fondy fakulty dosáhly v roce 2019 celkově 
992 777 jednotek. Oproti roku 2018 tak došlo k poklesu, 
který je však způsobem probíhajícími revizemi fondu. 
Převážnou část evidovaných fondů tvoří knihy a vázané 
časopisy. Z celkového počtu je zhruba 80 000 jednotek 
stále nezpracovaných. Ke konci roku 2019 byly zrušeny 
příruční knihovny, jejichž fondy byly převedeny do pří‑
slušných oborových knihoven.

Knihovny fakulty v roce 2019 doplnily do svých fondů 
celkem 15 982 evidovaných knihovních jednotek. Kromě 
tradičních typů dokumentů bylo v roce 2019 nakoupeno 
do trvalého vlastnictví i 328 elektronických knih.

Poměr způsobu nabytí dokumentů se pozměnil: 
z běžného rozpočtu bylo nakoupeno 3343 dokumentů 
(dalších 713 z pokut), z grantů bylo nakoupeno 3220 do‑
kumentů. Dalšími formami nabytí zůstávají dary (4599 
dokumentů), převody a výměna. Bibliografické záznamy 
a informace o lokaci nově získaných dokumentů jsou 
dostupné v Centrálním katalogu UK na http://ckis.cuni.
cz nebo prostřednictvím ukaz.cuni.cz.

2. Periodické a seriálové dokumenty

V rámci centrálního nákupu časopisů, který zajišťuje 
SVI, bylo do knihoven fakulty zakoupeno celkem 170 
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domácích a zahraničních titulů časopisů, z toho je 109 
časopisů české a slovenské provenience, 75 titulů pochází 
z 20 evropských států, dále z USA, Kanady a Dálného 
východu (Číny, Vietnamu a Japonska). Nejvíce zahra‑
ničních časopisů nakoupila fakulta z Německa (23), USA 
(11) a ze Slovenska (12). Většina časopisů je stále nakupo‑
vána ve formě print, avšak 10 zahraničních titulů bylo 
odebíráno ve formě print + online, protože zdaleka ne 
všechny objednané tituly jsou vydávány v obou formách. 
Pouze ve formě online odebírala fakulta 8 titulů časopisů.

Kromě nákupu získala fakulta 120 dalších titulů ča‑
sopisů, a to formou výměny převážně s univerzitami 
a vědeckými institucemi z 23 států světa. Kromě Česka 
(24 titulů) byly nejvíce zastoupeny Německo (12), Polsko 
(10), Itálie (8) a Chorvatsko a Srbsko (po 7 titulech). Dal‑
šími výměnnými partnery byly instituce z evropských 
států, USA, Japonska, Turecka a 3 státy Jižní Ameriky.

Celková finanční hodnota získaných titulů je 
115 264 Kč. Prodejní ceny jsou uvedeny u 86 titulů, v pří‑
padě zahraničních časopisů převážně v eurech nebo 
v USD. Pro přepočet cen na Kč byl použit kurz ČNB.

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

3. Elektronické informační zdroje (EIZ, 
e ‑zdroje)

EIZ jsou dostupné on ‑line 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
z Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ, ezdroje.cuni.
cz), který získal v roce 2019 nový vzhled. Zároveň lze 
však pro nalezení vhodných zdrojů využít celouniver‑
zitní vyhledávač informačních zdrojů, resp. discovery 
službu UKAŽ (ukaz.cuni.cz). Trvale zakoupené elektro‑
nické knihy lze nalézt i v Centrálním katalogu Univer‑

zity Karlovy (katalog.cuni.cz). Přístup k EIZ je možný 
i vzdálený (např. z domova), a to po přihlášení skrze 
Centrální autentizační službu UK.

V  roce 2019 bylo uživatelům z  řad zaměstnanců 
a studentů FF UK zpřístupněno celkem 96 oborových 
a multioborových databází (z toho 35 bibliografických, 
54 plnotextových a 7 databází jiného typu). Vybrané 
celouniverzitně dostupné databáze jsou přístupné i pro 
absolventy a externí registrované uživatele.

V roce 2019 proběhl další rok projektu CzechELib, 
jehož dlouhodobým cílem je vytvořit kvalitnější pod‑
mínky pro přístup k EIZ v rámci celé ČR. V projektu je 
Univerzita Karlova od samotného počátku vedena jako 
jedna z členských institucí. Během roku 2019 byly obno‑
veny přístupy k databázím, o které měla UK zájem. Pro 
fakultu tak byl zajištěn přístup k většině zdrojů, které 
fakulta poptávala, a zároveň k tzv. páteřním zdrojům, ke 
kterým mají přístup všechny fakulty UK.

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

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

4. Finance

Finanční prostředky na nákup literatury byly již tradičně 
čerpány z několika zdrojů: z fakultního rozpočtu byly hra‑
zeny tištěné a elektronické časopisy v hodnotě 439 757 Kč 
a neperiodická literatura (knihy, nová média atd.) za 
1 572 128 Kč. Z finančních prostředků fakulty byly hrazeny 
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i náklady na nákup databází a elektronických knih ve výši 
1 336 173 Kč. Na nákup informačních zdrojů tedy uvolnila 
fakulta ze svého rozpočtu celkem 3 348 058 Kč.

Podle platných pravidel UK o hospodaření s granto‑
vými finančními prostředky byla do fondů fakultních 
knihoven zaevidována a zpracována literatura, tištěná 
i elektronická, a periodika získané z grantů, rozvojových 
projektů a dalších mimorozpočtových zdrojů v hodnotě 
4 543 026 Kč.

Kromě uvedených finančních zdrojů nakupovaly 
knihovny fakulty i z peněz získaných jako pokuty z pro‑
dlení. Za 239 552 Kč zakoupily zejména duplikáty studijní 
literatury a chybějící čísla časopisů, za 141 444 Kč různé 
pomůcky na opravy a ochranu knihovního fondu a také 
kancelářské potřeby.

Další prostředky z běžného rozpočtu byly využity pro 
zajištění ochrany knihovních fondů (zejména knihařské 
vazby časopisů, převazby a opravy knih, čárové kódy, 
kódy RFID a RFID technika, signaturní štítky, etikety 
a ochranné folie, razítka pro označování knih atd.) v cel‑
kové výši 308 850 Kč. Vedle knihovních pomůcek platila 
fakulta za pronájem a zužitkovanou elektrickou ener‑
gii v depozitních skladech Knihovny AV ČR v Jenštejně 
a v Centru doktorandských a manažerských studií (Krys‑
tal) roční poplatek v celkové výši 392 343 Kč, dále za poš‑
tovné za meziknihovní výpůjční služby (15 535 Kč) a za 
stěhovací (34 703 Kč) a reprografické (17 429 Kč) služby.

5. Služby

5.1 Výpůjční služby

Knihovna FF UK měla na konci roku 2019 celkem 7257 
registrovaných uživatelů. Celkem 4250 uživatelů (od‑
povídá 59 %) je z řad studentů, 1501 (21 %) jsou uživatelé 
z jiných fakult Univerzity Karlovy, 747 (10 %) uživatelů 
je z řad zaměstnanců fakulty.

V Knihovně FF UK bylo v roce 2019 realizováno cel‑
kem 115 886 výpůjček. Z toho 66 % bylo uskutečněno 
studenty (76 559 výpůjček), 8 % uživateli z UK (9755) 
a 22 % zaměstnanci filozofické fakulty (25 094).

Od října 2019 začala absenční výpůjčky poskytovat 
Knihovna Katedry pomocných věd historických. Do kon‑
ce roku poskytnula 247 výpůjček.

V rámci národní kooperace knihoven bylo Soubor‑
ným katalogem České republiky přijato 14 032 biblio‑
grafických záznamů.

5.2 Podpora vědy

V rámci Střediska vědeckých informací i v roce 2019 
působil pracovník podpory pro vědu a výzkum. Část 
jeho pracovní náplně stejně jako v letech předcházejí‑
cích tvořila podpora akademickým, vědeckým a jiným 
publikujícím pracovníkům fakulty a doktorandům při 
zavádění personálních identifikátorů. Povinnost založit 
si personální identifikátory byla zavedena Opatřením 
rektora č. 28/2016 a následně upravena Opatřením rek‑
tora č. 24/2018. V současné době se všem publikujícím 
autorům na UK založení identifikátorů doporučuje. Zá‑
roveň OR upravuje povinnost jednotlivých fakult, které 
musí jmenovat fakultního koordinátora odpovědného 
za zajištění tvorby identifikátorů a metodické podpory 
autorům. Koordinátor pak měl povinnost kontrolovat 
a schvalovat vložené identifikátory v Informačním sys‑
tému Věda. K prosinci roku 2019 bylo v rámci filozofické 
fakulty zavedeno celkem na 1500 identifikátorů ORCID.

I nadále byla poskytována služba nabízející setkávání 
především s novými akademickými pracovníky. Tato 
setkání zaměstnancům poskytují možnost seznámit 
se s Knihovnou FF UK jako celkem, a především pak 
s konkrétními službami, které jsou akademickým pra‑
covníkům skrze knihovnu k dispozici. Velký zájem byl 
také tradičně o informace ohledně vyhledávání citačních 
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ohlasů v databázích např. k habilitačním či jmenovacím 
řízením akademiků, pro potřeby grantů, případně ze 
strany kateder k akreditačním řízením.

Knihovna FF UK také navázala úzkou spolupráci s od‑
dělením vědy, které zodpovídá za průběh habilitačních 
a jmenovacích řízení. Texty předkládané v rámci habi‑
litačních řízení na základě Opatření rektora č. 15/2019 
musí procházet kontrolou v tzv. „antiplagiátorských“ 
systémech. Koordinátoři nově zavedeného systému Tur‑
nitin jsou proto k dispozici kolegům z oddělení vědy 
a pomáhají připravit podklady ze systému, které je nut‑
né předkládat Vědecké radě.

5.3 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Vedle výpůjček pro vlastní čtenáře slouží fond také uži‑
vatelům externích knihoven na území České republiky, 
a to prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb 
(MVS). Stále největší objem MVS je realizován formou 
výpůjček dokumentů z knihoven fakulty (397), menší 
část, převážně články z časopisů, zasláním tištěné kopie 
(41). Celkem tedy poskytly fakultní knihovny 438 doku‑
mentů uživatelům z jiných knihoven. Oproti loňskému 
roku se výrazně navýšil zájem o výpůjčky dokumentů 
z jiných knihoven v ČR nebo ze zahraničí. Celkem bylo 
pro naše čtenáře a zaměstnance objednáno 354 doku‑
mentů, z nichž 64 bylo formou kopií částí dokumentů.

5.4 Vzdělávací akce pro uživatele knihoven

Knihovna FF UK v rámci vzdělávání uživatelů pořádala 
řadu školení a seminářů. Byly organizovány základní 
kurzy seznámení s fungováním Knihovny FF UK, semi‑
náře zaměřené na práci s elektronickými informačními 
zdroji (EIZ), praktické vyhledávání v předplácených 
i volně dostupných databázích, vědeckých časopisech 
a e ‑knihách, práci s nadstavbovými nástroji EIZ i vy‑

užití citačního manažeru Citace PRO, který usnadňuje 
citování a vytváření seznamu literatury. Za rok 2019 
bylo proškoleno na 70 studentů a zaměstnanců fakulty.

V rámci SVI byla v říjnu roku 2019 zřízena nová po‑
zice koordinátora e ‑learningu. Tato pozice byla zříze‑
na na základě Institucionálního plánu fakulty/součásti 
2019–2020. Akademičtí pracovníci fakulty se tak mohou 
na Knihovnu FF UK obracet s dotazy ohledně e‑learnin‑
gových nástrojů, zejm. Moodle, Adobe Connect a Turnitin. 
Na osobních konzultacích nebo na praktických semi‑
nářích se mohou seznámit s ovládáním těchto nástrojů 
a mají možnost získat pomoc při tvorbě jejich vlastních 
kurzů pro výuku.

Knihovna FF UK se zároveň zapojila do nově vzni‑
kajícího povinného kurzu pro studenty bakalářského 
studia s názvem Proseminář akademické práce, který má 
účastníky uvést do akademického prostředí a seznámit 
je se základními principy práce v něm. I proto Knihovna 
FF UK v roce 2019 nepořádala dříve organizovaný kredi‑
tově ohodnocený Kurz informační gramotnosti – jeho ob‑
sah se přesunul do nového Prosemináře akademické práce.

5.5 Projekt Ptejte se knihovny

Ptejte se knihovny je celostátní (a celosvětová) služba, do 
které se v roce 2014 zapojila i Knihovna Filozofické fakul‑
ty UK. Národním koordinátorem této služby je Národní 
knihovna a cílem služby je poskytnout široké veřejnosti 
odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě fak‑
tografických či bibliografických informací na základě 
fondů dotázané knihovny. Za celou dobu spolupráce 
s PSK zodpověděla FF UK celkem 365 dotazů. V roce 2019 
bylo zodpovězeno celkem 23 dotazů, z nichž nejvíce (12) 
se týkalo lingvistiky, 5 dotazů se týkalo filozofie a nábo‑
ženství, 4 historie a pomocných věd historických, ale 
oblíbeným okruhem byla i antropologie a etnografie. 
Zodpovídání dotazů zajišťují pracovníci SVI, přibližně 
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čtvrtina dotazů je konzultována s knihovníky oboro‑
vých knihoven FF UK nebo přímo s akademiky, kteří se 
danou oblastí zabývají. Okruh spolupracujících fakult‑
ních knihoven se neustále rozšiřuje, a to v souvislosti 
s rozšiřujícím se okruhem témat.

5.6 Komunitní role Knihovny Jana Palacha

Knihovna Jana Palacha se organizačně podílí na kulturně 
vzdělávacích akcích, které jsou zpravidla přístupné jak 
studentům a zaměstnancům fakulty, tak široké veřej‑
nosti. Knihovna udržuje tradici spolupráce s fakultními 
studentskými spolky – např. Praxis či FFabula, jejichž 
akcím poskytuje prostor a organizační zajištění. Od roku 
2014 probíhá každoročně v Knihovně Jana Palacha Noc 
s Andersenem, celostátní akce na podporu dětského čte‑
nářství s bohatým zábavným programem završeným 
nocováním v knihovně. V roce 2019 se uskutečnila již po 
šesté, tentokrát na námořnické téma Plavby k nejzazšímu 
moři, k příležitosti českého vydání dosud neznámých 
pohádek H. Ch. Andersena. Celkem 25 dětí ve věku od 
5 do 12 tak strávilo v knihovně noc společně s knihovníky.

V roce 2019 byly v Knihovně Jana Palacha k vidění 
celkem 3 fotografické výstavy: Reportážní cestovatelské 
fotografie absolventky FF UK Karolíny Durdové, kraji‑
nářské fotografie fakultního fotografa Martina Hundá‑
ka a výstava fotografií fotografického spolku studentů 
Ústavu germánských studií FF UK, tematicky zaměře‑
ná na pražskou metropoli. S uvedeným fotografickým 
spolkem byla navázána spolupráce a připravuje se nová 
výstava, která bude zahájena v průběhu roku 2020.

6. Personální zajištění

V roce 2019 se na činnosti knihoven podílelo 39 pracov‑
níků v zaměstnaneckém poměru (s celkovým úvazkem 
32,85). Na činnosti SVI a oborových knihoven se dále 

během roku 2019 podílelo 97 brigádníků z řad studentů 
fakulty, kteří odpracovali celkem 24 393 hodin.

V průběhu roku byli proškoleni jak noví pracovní‑
ci, tak brigádníci z řad studentů FF UK, kteří pomáhají 
zajišťovat činnost Knihovny Jana Palacha i oborových 
knihoven. Školení pro práci s Aleph absolvovalo celkem 
65 pracovníků a studentů, z toho pro modul Katalogizace 
36 osob a modul Výpůjční protokol 39 osob.

V rámci vzdělávání a osobního rozvoje se pracovníci 
Knihovny FF UK opět účastnili významných knihov‑
nických konferencí, odborných seminářů pořádaných 
Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK nebo 
Národní knihovnou České republiky, řady seminářů 
a kurzů organizovaných Ústřední knihovnou Univerzity 
Karlovy, seminářů firmy DERS (ke sběru informací o pu‑
blikační činnosti v OBD), a dalších seminářů věnovaných 
infomačnímu vzdělávání.

Již několik let si pracovníci SVI a oborových kniho‑
ven rozšiřují své znalosti a získávají nové zkušenosti 
při odborných exkurzích do mimopražských kniho‑
ven, zejména do těch, které poskytují služby v nově 
postavených budovách. V  roce 2019 tak knihovníci 
navštívili pracoviště v  Německu a  především řadu 
dánských knihoven. Všechny tyto cesty byly pro pra‑
covníky Knihovny FF UK výrazně obohacující a inspi‑
rativní. Zprávy ze všech cest jsou uveřejňovány na blo‑
gu Knihovny FF UK (https://www.ff.cuni.cz/rubrika/
knihovna/blog ‑knihovna/).

7. Řešené projekty

Od roku 2016 je věnována systematická péče retrospek‑
tivnímu zpracování seriálových publikací postupně ve 
všech dílčích Knihovnách FF UK. Vytvářejí se nové zá‑
znamy, nebo upravují již stávající. Provádějí se dedupli‑
kace záznamů vzniklé centralizací katalogu či změnou 
knihovního systému z Tinlibu na Aleph a doplňují se 
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k záznamům jednotky, tak aby souhlasil stav na regálu 
s knihovním systémem.

V současné době jsou kompletně zpracovány fondy 
seriálů v Knihovně Šporkova paláce, v budově v Celetné 
20 fond Knihovny etnologie, Knihovny UŘLS a v hlavní 
budově na Palachově náměstí fond Knihovny Hudební 
vědy, fond romanistiky a fond v Knihovně Ústavu filo‑
sofie a religionistiky. Zpracování probíhá dlouhodobě 
ve fondu slavistiky v Knihovně Jana Palacha a od roku 
2018 v Knihovně Katedry pomocných věd historických 
a v Historickém kabinetu.

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

Retrospektivně obsahy svých knih skenují Knihov‑
na Ústavu filosofie a  religionistiky, Historický kabi‑
net, Knihovna Hudební vědy, Knihovna Jana Palacha, 
Knihovna Ústavu Dálného východu, Knihovna Ústavu 
dějin umění, Knihovna Šporkova paláce, Knihovna Ce‑
letná, Knihovna anglistiky a romanistiky, Knihovna fin‑
štiny a Knihovna Ústavu pro archeologii. Celkem bylo 
takto během roku 2019 naskenováno 6207 obálek a 5919 
obsahů v celkovém počtu 20 409 stran.

V roce 2019 navázala Knihovna FF UK na revitaliza‑
ci studijních míst knihoven pořízením nové soupravy 
sedacího nábytku do foyer Knihovny Jana Palacha a do 
Knihovny Ústavu germánských studií. K posílení tech‑
nologické infrastruktury knihoven přispělo pořízení 
nové sestavy bezpečnostních RFID rámů s možností 

sběru statistických dat do Knihovny Jana Palacha, po‑
řízení planetárního knižního skeneru do PC studovny 
Knihovny Jana Palacha a  instalace samoobslužného 
výpůjčního zařízení (selfcheck) do Knihovny Ústavu 
řeckých a latinských studií. Do ostrého provozu byla na‑
sazena služba samoobslužné výpůjčky notebooků přes 
automatizovaný systém instalovaný v závěru roku 2018.

V  dubnu 2019 byla zahájena restrukturalizace 
Knihovny Ústavu latinských a řeckých studií, jejímž cí‑
lem je knihovnu zmodernizovat a zpřehlednit. Součástí 
procesu byla probírka fondu zaměřená na duplicity, za‑
staralou a neprofilovou literaturu. Zároveň jsou katalo‑
gizovány dosud nezpracované knihy, v českém prostředí 
často vzácné. V září 2019 byl zprovozněn self ‑check.

V rámci Knihovny etnologie byla zprovozněna 3D 
tiskárna pro uživatele napříč Knihovnou FF UK. Během 
roku 2019 bylo proškoleno celkem 15 zájemců, z nichž 
přibližně polovina využívá tiskárnu pravidelně. Zájemci 
pocházejí převážně z Ústavu pro klasickou archeolo‑
gii, Ústavu pro archeologii, Knihovny Celetná, České‑
ho egyptologického ústavu FF UK, Ústavu latinských 
a řeckých studií a Ústavu filosofie a religionistiky. SVI 
zakoupilo ze svého rozpočtu základní pomůcky pro tisk 
a sadu 8 náhradních náplní, speciální náplně si zájemci 
o tisk zakupují z vlastních zdrojů.

Projekt WikiSofia je pokračující projekt naší fakulty, 
v rámci něhož jsou vytvářena elektronická skripta a od‑
borné články na platformě MediaWiki pro humanitní 
a společenskovědní obory. Texty jednotlivých hesel vy‑
tvářejí studenti; jejich kontrolu a opravu mají na starost 
pověření a zkušení koordinátoři příslušných oborových 
sekcí také z řad studentstva. Studenti se během práce 
na projektu učí díky pravidelné rozvojové zpětné vazbě 
ze strany koordinátorů psát čitelné, přehledně struktu‑
rované a logicky koherentní odborné texty, osvojují si 
efektivní způsoby práce s elektronickými informační‑
mi zdroji a zároveň vytvářejí ve spolupráci se studijně 
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zkušenějšími kolegy kvalitní studijní materiály, které na 
řadě oborů chybějí. Zapojujeme studenty a také zájemce 
mezi absolventy z různých oborů. V základní skupině 
administrátorů, editorů a dalších osob na projektu se po‑
dílejících je aktuálně 11 aktivních spolupracovníků, kteří 
systematicky pracují pod vedením garantů projektu. 
V tuto chvíli jsou zapojeni studenti především z oborů 
psychologie a informační studia a knihovnictví. V sou‑
časné době se vyjednává intenzivnější spolupráce i se 
studenty egyptologie a religionistiky. V rámci této spo‑
lupráce bylo doposud vytvořeno již cca 2076 hesel, další 
stále přibývají a zároveň jsou stávající články průběžně 
zdokonalovány a aktualizovány. WikiSofia je aktivita 
podporovaná vedením naší univerzity, která prosazuje 
trend Open Access bezplatného přístupu k vědeckým 
informacím.
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1. Uchazeči o studium

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

1.1 Informační akce pro uchazeče

Nabídku studijních oborů pro akademický rok 2019/2020 
fakulta prezentovala na Dni otevřených dveří FF UK, který 
se uskutečnil 12. ledna, a na pražském veletrhu Gau
deamus (22.–24. ledna). Na podzim se uskutečnily pre‑
zentace nabídky oborů pro akademický rok 2020/2021: 
zástupci fakulty se zúčastnili veletrhu Gaudeamus v Bra‑
tislavě (24.–26. září) a v Brně (22.–25. října) a Informač
ního dne Univerzity Karlovy (23. listopadu).

1.2 Prezentace oborů a přípravné kurzy

Pokračoval projekt výjezdů studentů fakulty na střední 
školy, jehož cílem je informovat středoškoláky o studiu 

a životě na fakultě; proběhly také prezentace vybraných 
studijních programů. Řada kateder a ústavů či student‑
ských spolků organizuje různě rozsáhlé přípravné kurzy, 
workshopy a informační schůzky pro uchazeče o stu‑
dium. Pro zahraniční zájemce o český jazyk a kulturu 
nabízí fakulta program Česká studia.

1.3 24 hodin s FF UK

V zimním semestru pokračovaly aktivity zaměřené na 
středoškolské studenty dalším ročníkem odborných stá‑
ží nazvaných 24 hodin s FF UK, které úspěšně absolvovalo 
72 studentů z celé republiky. Individuální odborný pro‑
gram zajišťovali pracovníci 17 kateder a ústavů. Stážisté 
si pod dohledem odborných školitelů vyzkoušeli roli vy‑
sokoškolských studentů účastí na výuce i samostatnou 
prací, absolvovali exkurze a setkali se s významnými 
osobnostmi oborů.

1.4 Dětská univerzita FF UK

Pokračoval úspěšný vzdělávací projekt Hledá se Sofie – 
Dětská univerzita FF UK pro žáky základních škol a nižších 
ročníků víceletých gymnázií. Část přednášek je určená 
pro 3.–5. třídu, část pro žáky 2. stupně. V letním semestru 
(únor – květen) bylo připraveno 8 kurzů pro mladší a 8 pro 
starší školáky; v zimním semestru (září – prosinec) se 
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uskutečnilo 10 kurzů pro mladší a 9 pro starší. Za oba 
semestry se kurzů zúčastnilo přes 200 dětí. Na výuce se 
podílejí pedagogové, doktorandi a studenti FF UK.

2. Média

Mediální výstupy za FF UK v roce 2019:
leden 9531

únor 435
březen 378
duben 368
květen 349
červen 399
červenec 266
srpen 237
září 305
říjen 409
listopad 594
prosinec 329

Ze statistik rovněž vyplývá, že FF UK byla v loňském 
roce zastoupena v médiích 5022×2 (bez duplicit), čímž 
se i tentokrát stala mediálně nejaktivnější fakultou UK, 
když druhou v pořadí, 1. lékařskou fakultu UK, před‑
stihla o 2279 zpráv. Nejčastěji zastoupená byla FF UK 
v internetových zdrojích (3504), poté v tištěných médiích 
(1365), rozhlase (160) a televizi (147)3.

Roste samostatná mediální aktivita základních sou‑
částí FF UK i jednotlivých odborníků. Řada z nich se 
stala mediálně vyhledávanými experty, s nimiž redakce 
komunikují spontánně. Těžiště činnosti tiskového mluv‑
čího a celého mediálního centra instituce, jakou svou ve‑

1 Vysoké číslo odráží mediální zájem o  50. výročí sebeoběti 
Jana Palacha.

2 Téměř dvojnásobný nárůst je dán přechodem na novou, mno‑
hem jemnější verzi monitorovacího systému NewtonMedia.

3 Celkový součet 5176 je dán občasnou duplicitou výstupů, ty‑
picky v tištěné a internetové verzi téhož média.

likostí, šíří oborů a akademickou autonomií představuje 
FF UK, se přesouvá od tradičního tlumočníka oficiálních 
sdělení instituce (která do určité míry stále trvá) k roli 
koordinační a metodické.

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

Mimo tyto tradiční mediální formáty (tiskové zprávy, 
prohlášení vedení fakulty, webový kanál aktualit aj.) 
rostla aktivita FF UK na sociálních sítích, které jsou 
dnes důležitým zdrojem témat a  informací zejména 
pro zpravodajská média. Trvale roste počet zájemců 
sledujících účty FF UK na Facebooku a účet na Instagra‑
mu, jenž představuje hlavní informační kanál k cílové 
skupině potenciálních uchazečů o studium. Rozvíjel se 
také v roce 2018 založený twitterový účet FF UK, který 
překročil hranici 10 000 followerů a je nejsledovanějším 
twitterovým účtem veřejné vysoké školy v ČR.

FF UK se trvale snaží profilovat jako moderní vzdě‑
lávací instituce otevřená společnosti. Tento trend posi‑
lovala v roce 2019 řada akcí s mediálním potenciálem, 
viz samostatný oddíl Akce pro veřejnost.

3. Absolventi

V rámci dubnového Dne celoživotního vzdělávání a Fes
tivalu absolventů Univerzity Karlovy proběhly tzv. Zlaté 
promoce pro absolventy z roku 1969. Do projektu Zlatých 
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promocí se FF UK zapojila v roce 2019 podruhé; slavnost‑
ního setkání se zúčastnilo 15 absolventů fakulty.

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

4. Kampus Hybernská

Kampus Hybernská je dlouhodobý a unikátní projekt Uni‑
verzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy situo‑ 
vaný v objektu v Hybernské 4. Cílem je vytvoření spole‑
čenství vědy, vzdělávání a veřejnosti v prostředí moderní 
infrastruktury v historickém centru Prahy. Projekt je 
otevřen spolupráci s nejrůznějšími institucemi v oblasti 
veřejného, kulturního a akademického života. Jeho fungo‑
vání výrazně podporuje naplňování třetí role univerzity.

Z množství aktivit, které v Kampusu v roce 2019 pro‑
běhly (až desítky měsíčně), uvádíme výběr ilustrující 
rozsah témat a forem akcí.

V únoru se uskutečnil festival DeHYBernace urče‑
ný akademické obci a široké veřejnosti, v rámci nějž 
proběhla prezentace koncepce kampusu v mezinárod‑
ním kontextu a diskuse o ní, a  to za přítomnosti zá‑
stupců Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha 1, Rektorátu 
UK a FF UK. Navštívit bylo možné všechny v kampusu 
sídlící interní i partnerské projekty, např. prezentace 
workshopů v Cirkulární dílně sponzorované Pražskými 
službami. Ateliér HYB4 nabídl otevřenou kreslířskou 
dílnu a představil nově vznikající multimediální stu‑
dio. Veřejnosti bylo otevřeno zvukové nahrávací studio 
Wombat a řada dalších projektů od vzdělávacích (Libra‑
ry of Languages, Knihovna Kurta Krolopa, Akademické 
centrum Borise Němcova) přes studentské (Studentský 
dům, prezentace studentských spolků) až po ekologické 
(Institut cirkulární ekonomiky INCIEN, knihovna věcí – 
Library of Things) a galerijní prostory.

V březnu kampus ožil Festivalem sv. Patrika, na jehož 
programu se podílel Ústav anglofonních literatur a kul‑
tur; Katedra divadelní vědy FF UK pořádala program 
k Mezinárodnímu dni divadla.

V dubnu v kampusu proběhla konference Naše společ
ná přítomnost (další část konference proběhla v Celetné 
20). Uskutečnily se zde diskuse se studenty, iniciátory 
hnutí i odpovědného podnikání, dále workshopy, sezná‑
mení s cirkulární ekonomikou i sdílením věcí a výstava; 
program pro veřejnost zde pořádali pracovníci Katedry 
sociologie FF UK.

V květnu se kampus stal novou lokací pro Studentský 
Majáles; uskutečnil se zde Den Afriky (viz níže); proběhlo 
setkání Básníci na FF UK, v rámci nějž vystoupili básníci 
z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců FF UK.

V červnu v kampusu proběhly akce ke Dni dětí: tří‑
denní minifestival FF UK Dětskej den, HYBaj sem! spolu 
s dobročinným pop ‑up bazarem hraček a dětských knih 
Kidaway.

V září se v kampusu uskutečnil Evropský den jazyků 
(viz níže). Dále v září proběhla jednodenní konference 
Kampus Hybernská jako centrum inovací, která vytvořila 
prostor pro setkání zahraničních a domácích odborníků 
s přímou zkušeností s rozvojem kulturně ‑kreativních 
univerzitních platforem, jejichž vývoj se odehrává na 
komunikační ose univerzita – město – veřejnost. Cílem 
setkání bylo zejména otevřené sdílení zkušeností, jež 
napomůže prohloubit a úspěšně realizovat vizi fungo‑
vání Kampusu Hybernská jako centra inovací.

V  říjnu byl v  kampusu zahájen akademický rok 
2019/2020; v listopadu zde proběhl Den češtiny (viz níže).

Třicetileté výročí sametové revoluce v kampusu do‑
provázel tematický program HYB4Samet plný divadla, 
filmu, literatury, přednášek i hudby. Celý týden oslav 
osvobození od totalitního režimu zakončil průvod Sa
metového posvícení.
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5. Akce pro veřejnost

Na FF UK i mimo ni probíhala celá řada větších akcí 
pro veřejnost i jednorázových přednášek, panelových 
diskusí a workshopů.

5.1 Připomínka palachovského výročí

V lednu proběhl tradiční pietní akt před budovou fakulty 
u posmrtné masky Jana Palacha; na FF UK se dále usku‑
tečnila panelová diskuse. U příležitosti 50. výročí činu 
studenta FF UK byla tato setkání součástí dvoudenního 
programu akce Jan Palach – naše svědomí, na níž se podí‑
lelo sedm institucí včetně FF UK a jež proběhla ve dnech 
16. a 17. ledna. Palachovské akce odehrávající se na FF UK 
pořádala Studentská rada FF UK.

V rámci Palachova týdne se 22. ledna v Rudolfinu 
uskutečnil také slavnostní koncert Tisíce světel rozsvítím: 
koncert k poctě Jana Palacha, který pořádaly Pedagogická 
a Filozofická fakulta UK ve spolupráci se studentským 
spolkem Agora a Studentskou radou FF UK.

5.2 PragoFFest

FF UK se ve spolupráci s Matematicko ‑fyzikální fakultou 
UK tradičně zapojila do programu pražského festivalu 
fantastiky PragoFFest (31. 1.–3. 2.). Vyučující a studenti re‑
ligionistiky a sociologie na FF UK nabídli na PragoFFestu 
několik přednášek zaměřených např. na sociální kon‑
strukci reality, život v chytré budoucnosti, způsoby ucho‑
vávání mýtů či analýzu sítí provázanosti literárních postav.

5.3 Festival vědy

4. září se fakulta účastnila Festivalu vědy na Vítězném ná‑
městí – akce, která interaktivním způsobem představuje 
jednotlivé vědní obory. U stánku FF UK se zájemci mohli 

zapojit do lingvistického experimentu, seznámit se s ku‑
rentem, vyfotografovat se jako slavní absolventi fakulty 
nebo zjistit podrobnosti o přijímacím řízení a akcích pro 
děti, středoškoláky i širokou veřejnost.

5.4 Evropský den jazyků

FF UK se v roce 2019 podruhé připojila k Evropskému 
dni jazyků, celodennímu festivalu určenému všem zá‑
jemcům o světové jazyky, který po celém světě probí‑
hal 26. září. FF UK nabídla široký program zasazený do 
Kampusu Hybernská. Organizátorem byla platforma 
Library of Languages; na programu se podíleli akade‑
mičtí pracovníci a studenti FF UK. Součástí programu 
byly úvodní minikurzy desítek jazyků pro začátečníky 
a přednášky, např. o ohrožených a vymírajících jazycích. 
Účastníci získali tipy, jak se učit jazyky, a mohli se zapojit 
do jazykové únikové hry. Připravena byla interaktivní 
výstava, hry a kvízy. Po celý den se konaly prezentace 
jazykových programů vyučovaných na FF UK.

5.5 Mezinárodní den archeologie

19. října se v ČR už pošesté konal festival, který je vě‑
nován archeologii jako nejdobrodružnější vědě. Do 
Mezinárodního dne archeologie se zapojily archeologic‑
ké instituce z celé ČR. Čtyři pracoviště FF UK (Ústav 
pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Český 
egyptologický ústav a Ústav pro etnologii FF UK) nabídla 
v areálu Karolina program plný workshopů, předná‑
šek a aktivit doplněný Archeologickými jednohubkami, 
krátkými prezentacemi oborových témat.

5.6 Den češtiny

7. listopadu proběhl třetí ročník Dne češtiny. Celodenní 
setkání nad literárněvědnými a lingvistickými tématy 
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organizoval Ústav českého jazyka a teorie komunikace 
a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.

5.7 Týden humanitních věd

V roce 2019 se FF UK podruhé zapojila do Týdne huma
nitních věd, jejž tradičně pořádá Filozofická fakulta Ma‑
sarykovy univerzity, a připojila se tak k oslavám Světo
vého dne filozofie UNESCO. Za FF UK proběhlo v listopadu 
v souvislosti s akcí několik přednášek a setkání.

5.8 Den latiny

28. listopadu proběhl osmý ročník Dne latiny, celodenní 
akce zaměřené na antiku a latinský středověk i novověk, 
kterou pořádá Ústav řeckých a latinských studií FF UK. 
Program je koncipován především pro středoškolské 
studenty a jejich pedagogy, ale vítáni jsou i další hosté 
z řad akademické obce i mimo ni. Cílem je představit 
latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých 
oborů. Přednášky doplňuje vždy i kulturní program.

5.9 Den Afriky

V květnu jako první akce nově vzniklého Centra afric‑
kých studií proběhl Den Afriky. Celodenním programem 
pro veřejnost si FF UK spolu s dalšími institucemi při‑
pomněla dekolonizaci Afriky, která se po celém světě 
slaví 25. května, v den založení Organizace africké jed‑
noty. V Kampusu Hybernská se uskutečnily přednášky, 
workshopy, hudební vystoupení a další aktivity prezen‑
tující africkou kulturu.

5.10 Další akce a veřejná vystoupení

V březnu v aule FF UK proběhl koncert pro komorní 
orchestr a sirény Hudba k siréně. Autorem skladby byl 

muzikolog z Ústavu hudební vědy FF UK Dr. Miroslav 
Pudlák. Šlo o první ze série hudebních intervencí ke 
zkoušce sirén, které jsou společným projektem Orchest‑
ru BERG, Českého rozhlasu a řady dalších partnerů. Kon‑
cert byl přenášen živě na stanici Český rozhlas Vltava 
a na sociálních sítích.

V červnu a červenci se uskutečnil 63. ročník festivalu 
českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka, na 
jehož přípravě a realizaci se podílela řada zaměstnanců, 
studentů a absolventů FF UK.

V listopadu uspořádal Spolek pro zachování odka‑
zu českého odboje spolu s FF UK pietní akt k 80. výročí 
uzavření vysokých škol nacisty. Vzpomínkový akt za 
přítomnosti Čestné stráže a Ústřední hudby Armády 
ČR proběhl v den výročí pohřbu Jana Opletala 15. lis‑
topadu, s projevy vystoupil prof. Václav Hampl, sená‑
tor a bývalý rektor Univerzity Karlovy, a děkan FF UK 
doc. Michal Pullmann, zazněla také zdravice zástupce 
studentů FF UK.

V listopadu se FF UK připojila k devatenáctému roč‑
níku Týdne vědy a techniky přednáškou Dr. Miroslava 
Michely (Ústav českých dějin FF UK).

Z velkého množství dalších akcí pro veřejnost a pro 
uchazeče o studium, které uspořádaly jednotlivé katedry, 
ústavy a centra, a popularizačních a mediálních vystou‑
pení jejich pracovníků, zde uvádíme výběr:

Český egyptologický ústav
V dubnu se konal přednáškový cyklus v rámci festivalu 
Academia Film Olomouc, mezi jehož hlavní témata patřila 
i oslava 100 let české egyptologie. Doktorandi ústavu 
vedli workshop pro děti (Bohové a písaři starověkého Egyp
ta). V rámci festivalu probíhalo i promítání soutěžního 
filmu Petra Horkého o práci českých egyptologů (Dob
rodružství archeologie: Egypt – kolaps civilizací) a výstava 
fotografií Sandra Vanniniho z práce českých egyptologů 
v Egyptě.
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Výstava Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie, 
kterou Český egyptologický ústav spolupořádal s Uni‑
verzitou Karlovou, se konala v srpnu a září v Karolinu. 
Výstava sestávala z několika částí, které připomínaly 
akademické začátky ústavu, první expedice v rámci 
akce UNESCO do Núbie, práci v Abúsíru, Západní poušti 
a v dnešním Súdánu. Dějiny byly vylíčeny zejména for‑
mou obrazovou, ale i videoprojekcí a 3D tisky.

Dlouhodobé aktivity ústavu, jež prezentují výsledky 
vědecké práce širší veřejnosti, probíhaly v roce 2019 
jak v ČR, tak i v zahraničí. V souvislosti se stoletým 
výročím byla egyptologie hojně tematizována v médiích, 
např. v cyklu reportáží v Mladé frontě DNES a v samo‑
statné knize rozhovorů Tajemství ukrytá v písku – 100 let 
české egyptologie (Ivana Faryová, Universum).

V domácích i zahraničních médiích dále rezonoval 
objev výjimečné hrobky hodnostáře Chuyho, která se 
nachází ve východní části královského pohřebiště obklo‑
pujícího pyramidový komplex krále 5. dynastie Džedka‑
rea v Sakkáře. Objev byl vybrán časopisem Archaeology 
Magazine za jeden z deseti nejvýznamnějších archeolo‑
gických objevů roku 2019. Časopis vydávaný Americkým 
archeologickým ústavem představuje přední vědecko‑

‑popularizační periodikum v oblasti archeologie.

Fonetický ústav
Dr. Kateřina Chládková byla v srpnu hostem pořadu Dobré 
ráno České televize, kde hovořila k tématu osvojování řeči.

Pracovníci ústavu v září reprezentovali FF UK v rám‑
ci Noci vědců s celovečerním programem demonstrujícím 
fonetický výzkum.

Jazykové centrum
V září centrum své aktivity a výuku představilo v rámci 
vlastního dne otevřených dveří.

Mgr. Šárka Kadlecová (International Ravensbrück 
Comitee) vystoupila v rámci říjnového workshopu o pro‑

měnách paměti, který pořádalo Ravensbrück Memorial 
Museum.

Katedra andragogiky a personálního řízení
Zástupce katedry se v únoru podílel na představení 
7. ročníku odborné konference Vzdělávání 3. věku – pří
ležitost pro společnost (pořadatel: Výbor pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice).

Zástupci katedry participovali na regionálních popu‑
larizačních seminářích Jak vzdělávat dospělé (pořadate‑
lé: EPALE, Dům zahraniční spolupráce; květen – České 
Budějovice a Ostrava, červen – Praha, říjen – Liberec).

Zástupce katedry v říjnu vystoupil v rámci semináře 
Příprava mladých do pracovního procesu rozvíjením jejich 
kompetencí jako prostředku vedoucího k omezení dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Celoživotní vzdělávání a výchova k féro
vosti a poctivosti napříč generacemi (pořadatelé: Křesťan 
a práce, z. s., Česká republika a EZA – Evropské centrum 
pro záležitosti zaměstnanců, Königswinter, Německo) 
s přednáškou „Paradoxy hodnoty a étosu práce v dnešní 
Evropě – důsledky pro mládež“.

Katedra divadelní vědy
Pracovníci katedry uspořádali výstavu Divadlo revoluce 
a související cyklus besed (listopad – prosinec), v rámci 
nějž vystoupilo 14 osobností spojených s divadlem a sou‑
časně se aktivně podílejících na listopadových a prosin‑
cových událostech roku 1989.

Katedra filmových studií
doc. Kateřina Svatoňová byla kurátorkou výstav o La‑
terně magice: Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace 
(květen – červenec, Dům umění města Brna); Laterna 
magika: Paměť experimentu (září – listopad, MeetFactory 
Praha).

doc. Svatoňová se podílela na projektu Českého roz‑
hlasu Civilisovaná žena. Jak ženy umělkyně formovaly es
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tetiku první republiky?, a to scénářem a realizací pořadu 
o filmové režisérce Zet Molas.

Katedra pedagogiky
Dr. Martin Strouhal byl v lednu hostem pořadu Českého 
rozhlasu Jak to vidí… vedoucí Katedry pedagogiky na FF UK.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia
doc. Zdeněk Hojda vystoupil v Městské knihovně v Pra‑
ze v rámci Klubu přátel výtvarného umění s přednáškou 
o barokních diplomatech.

Dr. Jan Dobeš v březnu vystoupil jako host vysílání 
Českého rozhlasu Radiožurnál v  tematickém vysílá‑ 
ní k 80. výročí okupace českých zemí (osobnost Emila 
Háchy a zejména jeho role v březnu 1939).

Dr. Klára Woitschová v dubnu komentovala osobnost 
Ludvíka Očenáška v pořadu Gejzír České televize.

Katedra spolupracovala se studentskou sekcí České 
archivní společnosti, která zajišťuje popularizaci oboru 
na sociálních sítích a prezentuje v součinnosti s členy 
katedry její činnost a aktivity.

Katedra psychologie
V únoru proběhla celodenní odborná přednáška a work‑ 
shop pro veřejnost s Ruth Baer (Oxford Mindfulness 
Centre, University of Oxford) na téma „Mindfulness Ba‑ 
sed Cognitive Therapy – Theory, research, and appli‑
cation“.

Ruth Baer přijela přednášet na pozvání doc. Bah‑ 
bouha, vedoucího katedry. Do Prahy ji doprovodila 
paní Sharon Hadley (CEO Oxford Mindfulness Cent‑
re). S vedením katedry se při této příležitosti domluvili 
na spolupráci v uspořádání exkluzivního výcviku (pro 
vybrané akademické pracovníky a studenty katedry) 
v Mindfulness ‑Based Cognitive Therapy (MBCT) s cílem 
propagace MBCT v ČR mezi odbornou veřejností zejmé‑
na z řad přednášejících a studentů katedry. Po úspěšném 

absolvování výcviku obdrží absolventi certifikát s ozna‑
čením „MBCT terapeut“. Jiná kvalifikace MBCT terapeut, 
než přímo od OMC, není.

Dr. David Čáp byl v červnu hostem DVTV a v říjnu 
Českého rozhlasu Radiožurnál; hovořil o tématu práce 
s emocemi.

doc. Radvan Bahbouh v listopadu vystoupil s před‑
náškou „Leader jako agent změny“ v rámci konference 
Světová laboratoř lídrů.

Katedra sociální práce
Prof. Helena Válková přispěla k osvětě a edukaci v ob‑
lasti ochrany práv ohrožených dětí, prevence genderově 
podmíněného a domácího násilí, v oblasti uplatňování 
racionální trestní politiky a v oblasti prosazování anti‑
diskriminačního zákona v aplikační praxi.

Člen katedry se v březnu účastnil projektu Aktuálně.
cz Nejsi sám a projektu Muži se zabíjejí čtyřikrát častěji; 
v listopadu vystoupil člen katedry v pořadu Klíč České 
televize.

Člen katedry se v dubnu aktivně účastnil odborného 
semináře Podmíněné propuštění – jeho možnosti a limity 
(pořadatel: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pod 
záštitou petičního výboru) s příspěvkem „Rozhodování 
o podmíněném propuštění z pohledu soudců“; jednalo 
se o prezentaci výzkumu TA ČR.

Katedra sociologie
Mgr. Tomáš Diviák se podílel na organizaci zářijové Let
ní školy kvantitativních technik, kde rovněž přednášel. 
Mgr. Diviák poskytl Českému rozhlasu rozhovor na téma 
Krize reproducibility v sociálních vědách.

Dr. Eva Richter vystoupila v listopadu v ČT24: Mluví 
o klimatu i ženy? Skoro vůbec, přestože je tyto změny ohrožují 
víc, říká socioložka.
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Katedra středoevropských studií
Pracovníci katedry se podíleli na popularizačních pro‑
jektech Praha sdílená rozdělená (Multikulturní centrum 
Praha), Paměť Romů (Romea, o. p. s.), Krajinou příběhů 
(Romano džaniben, z. s.). Pracovníci katedry se podíle‑
jí na pravidelném cyklu debat a přednášek Romistické 
utopie, který probíhá v Kampusu Hybernská. Pracovníci 
katedry jsou spoluautory námětu budoucího Památníku 
romských obětí holokaustu v Letech u Písku. Pracovníci 
ústavu se podíleli na vzniku popularizačního YouTube 
kanálu Vlach Roma Testimony.

Středisko ibero amerických studií
Prof. Josef Opatrný poskytl množství komentářů pro 
česká média, zvláště k aktuálním problémům Kuby, Ve‑
nezuely aj. Dr. Monika Brenišínová pro Českou televizi 
komentovala minulost a současnost archeologických 
nálezů.

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Květnové setkání s názvem Máte nám co říct zorganizo‑
vali Dr. Tomáš Gráf a Mgr. Lucie Jiránková. Cílem akce 
bylo propojit absolventy fakulty s pedagogy a studenty, 
kteří mezi sebou budou moci sdílet zkušenosti z praxe.

Ústav anglofonních literatur a kultur
doc. Justin Quinn v květnu v Centru současného umění 
DOX moderoval pořad Book & Fly s významným irským 
romanopiscem Johnem Banvillem.

Pracovníci ústavu se v říjnu podíleli na organizaci 
pořadu o významném spisu básníka W. B. Yeatse A Vi
sion; součástí setkání byl křest komentovaného čes‑
kého vydání. V rámci večera vystoupili překladatelé 
prof. Martin Hilský, prof. Ondřej Pilný, Mgr. Martin 
Světlík a Dr. Martin Štefl.

Ústav bohemistických studií
V rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování 
žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální 
inovací byl na ZŠ Olešská Praha v letním semestru 2019 
realizován přednáškový cyklus s tematikou vyučování 
češtiny jako cizího jazyka a přístupu k jinojazyčnému 
žákovi na české základní škole.

Dr. Svatava Škodová spolu s účastníkem Letní školy 
slovanských studií Philippem Kollerem v červenci pre‑
zentovala 63. ročník LŠSS v pořadu Studio 6 České televize.

Pracovníci ústavu uspořádali předvánoční setkání 
zvláště pro zahraniční studenty, které zahrnovalo také 
divadelní představení Povídky z baru nastudované se stu‑
denty češtiny jako cizího jazyka pod vedením Dr. Marti‑
ny Frejové Krátké a Dr. Ilony Starý Kořánové.

V rámci semináře Čeština na vlnách připravovali pra‑
covníci ústavu se studenty příspěvky o češtině pro ne‑
rodilé mluvčí češtiny a pro krajany. Příspěvky byly dále 
zpracovány a vysílány v zahraničním vysílání Radia 
Praha International.

S ohledem na zahraniční zájemce o studium češtiny 
vytvořili pracovníci ústavu jednosemestrální distanční 
on ‑line kurz, který uchazeče systematicky připravuje 
na přijímací řízení programu Bohemistika pro cizince.

Ústavem zajišťovaný program Česká studia nabídl 
vzdělávací kurzy v oblasti českého jazyka a literatury, 
historie a kultury a reálií, které jsou vhodné pro široký 
okruh zájemců. V každém semestru v kurzu studuje 
okolo 70 účastníků.

Ústav české literatury a komparatistiky
Prof. Petr Bílek v říjnu vystoupil jako hlavní řečník 
v medailonu Karola Sidona při předávání Státní ceny 
za literaturu.

Dr. Josef Šebek v listopadu přednesl na mezinárodní 
konferenci Queering Czech History příspěvek „‚Moje zrca‑
dlo‘. Queer (sebe)prezentace Ladislava Fukse ve fikčních 
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a nefikčních textech“. Dr. Josef Šebek v prosinci na po‑
zvání Společnosti pro estetiku vedl přednášku „Litera‑
tura a sociálno“ u příležitosti vydání stejnojmenné knihy. 
V rámci listopadové akce Symposion 2019 na Gymnáziu 
Jana Keplera přednesl Dr. Šebek přednášku „Literatura 
jako společenské pouto“.

Pracovníci ústavu zajistili organizaci workshopu The 
Holocaust in Pop Culture. The Holocaust in Czech and Polish 
Popular Literature and Art (pořadatelé: prof. Jiří Holý 
a Hana Nichtburgerová, M.A.).

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dr. Jan Chromý a doc. Robert Adam vystoupili v říjnu 
v pořadu Reflexe: Historie/Filozofie Českého rozhlasu 
v diskusi na téma přechylování. Dr. Hana Prokšová bě‑
hem listopadu prezentovala Den češtiny ve Studiu 6 Čes‑
ké televize a v pořadu Ranní Dvojka Českého rozhlasu; 
rozhovor s Dr. Prokšovou byl zveřejněn v deníku Právo.

Pracovníci ústavu zajistili přeprogramování a rozvoj 
webu ucitelstvi.ff.cuni.cz.

Ústav Českého národního korpusu
Pracovníci ústavu uspořádali v dubnu a listopadu celo‑
denní workshop práce s Českým národním korpusem. 
Doc. Václav Cvrček v červnu vystoupil v DVTV k proble‑
matice změn pravidel pravopisu. Mgr. Martina Waclawi‑
čová připravila cyklus osmi popularizačních článků pro 
časopis Reflex, zejména na téma původu slov.

Ústav českých dějin
doc. Michal Stehlík byl v říjnu hostem DVTV (Historik 
nabídl Okamurovi doučování: Dělá si z dějin klacek na nepřá
tele, vyčítá mu). Doc. Marie Koldinská moderovala pořad 
Historie.cs České televize.

Ústav filosofie a religionistiky
V říjnu a listopadu se uskutečnil dvoudenní akreditova‑
ný kurz Filosofie a divadlo zaměřený na využití dramatic‑
kých metod ve výuce filozofie pro učitele SŠ. Jádro kurzu 
tvořily prakticky zaměřené výstupy učitelů z praxe do‑
plněné o několik přednášek odborníků. Po metodické 
stránce se účastníci seznámili s filozofickým divadlem, 
diskusí v rolích a využitím prvků dramatické výchovy 
ve výuce filozofie.

Dr. Tereza Matějčková ke konci roku poskytla něko‑
lik rozhovorů: Žádné hodnoty snad nemám ani mít nebudu 
(Finmag), Cesta k sobě je jen poloviční, musíme i ven mezi 
lidi a tam obstát, říká filozofka (DVTV).

Ústav germánských studií
Pracovníci Centra Kurta Krolopa pro německou literatu‑
ru v Čechách, výzkumného centra při Ústavu germán‑
ských studií FF UK, pořádali řadu přednášek a literár‑
ních večerů (dva pořady v Rakouském kulturním fóru 
v Praze, čtyři v Kampusu Hybernská a tři v Pražském 
literárním domě autorů německého jazyka).

Na květnovém veletrhu Svět knihy proběhl křest an‑
tologie studentských překladů Za letních nocí se tu nespí 
lehce – Antologie povídek finského severu (Pistorius & Ol‑
šanská, 2019).

Ústav hudební vědy
V návaznosti na výzkum pracovníků ústavu v říjnu pro‑
běhl koncert nových skladeb mladých autorů Minulost 
v dnešku / The Presence of the Past.

Pracovníci ústavu se podíleli na rozhlasových pořa‑
dech o české hudbě 14. – 15. století.

Ústav informačních studií a knihovnictví
V  květnu proběhla studentská pop ‑up konference 
KOKON, na níž byly prezentovány výsledky student‑
ských projektů a výzkumu.
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Dr. Jindřich Marek v září poskytl rozhovor o Ency
klopedii knihy pro Český rozhlas Plus.

V říjnu byl spuštěn Atlas konspirací, webová databáze 
konspiračních teorií, populistických rámování a dezin‑
formací na českém internetu. Projekt vzniká na pracovi‑
šti Studia nových médií, které je součástí ústavu.

Dr. Michaela Slussareff byla garantkou bloku Tech
nologie v životě dětí a dospělých v rámci říjnového VI. Kon
gresu Pediatrie pro praxi.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
V Televizním klubu neslyšících České televize byl v lednu 
představen studijní program Čeština v komunikaci ne
slyšících; v roce 2019 uplynulo 20 let od založení oboru/
programu a 5 let od založení ústavu.

Pracovníci, studenti a absolventi ústavu se podíleli 
na akci Okna ÚJKN dokořán aneb Co to tu pořád zkoumáme?, 
jejímž cílem bylo seznámit širokou veřejnost s odbor‑
nými aktivitami studentů a absolventů programu Češ‑
tina v komunikaci neslyšících. Akce proběhla v březnu 
a v listopadu.

Bc. Milan Fritz obdržel Cenu Vládního výboru pro osoby 
se zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené 
na téma zdravotního postižení v televizní kategorii za 
Televizní klub neslyšících č. 16/2018 zaměřený na Usherův 
syndrom; cena byla předána v prosinci v rámci slavnost‑
ního večera k Mezinárodnímu dni lidí se zdravotním 
postižením.

Pracovníci ústavu zajistili opatření české verze 
ústavního webu videi s překlady do českého znakového 
jazyka a opatření anglické verze videi s překlady do me‑
zinárodního znakového systému. Webová aplikace pro 
studentské hodnocení kurzů a sekce webu pro uchazeče 
o studium se speciálními vzdělávacími potřebami byla 
doplněna videi s překlady otázek do českého znakového 
jazyka.

Ústav politologie
V Knihovně Václava Havla proběhla v lednu diskuse 
Znetvořená demokracie. Debatu s autorkou stejnojmenné 
knihy Nadiou Urbinati vedl Dr. Jan Bíba, který knihu 
přeložil.

V  Orientaci Lidových novin v  srpnu vyšel článek 
Dr. Zory Hesové „Kulturní válka za tradiční hodnoty“.

Dr. Martin Štefek vystoupil v rámci kulatého stolu 
Klíčové aspekty ústavní žaloby na prezidenta, který v září 
pořádala Poslanecká sněmovně Parlamentu ČR.

V Salonu Práva v září vyšel esej prof. Pavla Barši „Sle‑
pá ulička antitotalitarismu“.

Ústav pro archeologii
Pracovníci ústavu pokračovali v  aktivitách v  rámci 
projektu Evropské územní spolupráce ArchaeoCentrum 
Čechy Bavorsko: Chránit a sdílet společný kulturní prostor.

V září vyšla publikace Čí je ta krajina?: Rozhovory s Ja
nem Klápště o středověku a našem světě (Nakladatelství 
Lidové noviny). Rozhovory s prof. Klápště vedl Dr. Ivo 
Štefan.

Ústav pro klasickou archeologii
doc. Peter Pavúk byl v únoru hostem pořadu Historie.cs 
České televize, díl Antika v českých luzích a hájích. V říjnu 
byl doc. Pavúk hostem pořadu Hovory Českého rozhlasu.

V září se pracovníci ústavu podíleli na pořádání akce 
pro veřejnost Den s antikou, která proběhla ve Františ‑
kánském klášteře Hostinné.

Ústav románských studií
Dr. Olga Nádvorníková v březnu za účasti náměstka 
ministra zahraničí ČR a několika velvyslanců franko‑
fonních zemí (Francie, Švýcarska, Tuniska aj.) v Čer‑
nínském paláci předávala ceny Prix Gallica za nejlepší 
diplomové práce v ČR v oboru francouzská literatura, 
lingvistika, translatologie a didaktika za roky 2017–2018. 
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Akce umožnila reprezentovat FF UK a ukázat širokému 
publiku i zástupcům MZV šíři témat, která se v těchto 
oborech zkoumají.

Mgr. Martin Neudörfl, doktorand ÚRS (obor román‑
ské jazyky), vystoupil v květnu v pořadu 168 hodin České 
televize (Čech zachraňuje téměř zapomenutý jazyk, kterým 
mluví jen čtyři ostrované); byl hostem Show Jana Krause 
(vysíláno v lednu 2020).

Dr. Alice Flemrová vedla v červnu v Městské knihov‑
ně v Praze přednášku a seminář pro knihovníky Italská 
literatura v českých překladech (2014–2019); akce proběh‑
la ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou 
v Kladně.

Ústav světových dějin
Dr. Jan Koura v únoru vystoupil v pořadu Historie.cs 
České televize (díl Ti, co prohráli a odešli). Dr. Koura v lis‑
topadu vedl přednášku „Historické okolnosti rozpadu 
komunistických režimů ve střední a východní Evropě“ 
na gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

Ústav translatologie
Dr. Stanislav Rubáš v lednu připravil díl pořadu Knižní 
pól stanice Vltava Českého rozhlasu věnovaný překla‑
dům vybraných Shakespearových sonetů (v překladu 
autora pořadu) a  Shakespearova Hamleta (v  překla‑ 
du Zdeňka Urbánka).

Prof. Jana Králová v září připravila on ‑line přednáš‑
ku „Jiří Levý (1926–1967), de un continente a otro“ pro 
Radio Translatio (internetová komunikace mezi latin‑
skoamerickými překladatelskými školami).

V prosinci probíhaly Jeronýmovy dny pořádané Jedno‑
tou tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací 
konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou 
tlumočníků znakového jazyka, Komorou soudních tlu‑
močníků ČR, Obcí překladatelů, Ústavem translatolo‑
gie FF UK a Evropskou komisí. Dr. Tomáš Svoboda zde 

se spoluautory prezentoval publikaci Překlady pro EU; 
doc. Tomáš Duběda, Dr. David Mraček a Dr. Vanda Obdr‑
žálková prezentovali publikaci Překlad do nemateřského 
jazyka. Fakta, otázky, perspektivy.

Ústav východoevropských studií
V dubnu proběhla exkurze do pravoslavného chrámu 
Zesnutí přesvaté Bohorodičky. V květnu se uskutečnil 
seminář Mgr. Radomyra Mokryka Area Studies. V říjnu 
proběhla přednáška „Společenský a mezinárodní kon‑
text ukrajinských voleb roku 2019“. Pracovníci ústavu 
v říjnu uspořádali diskusi s hudebním kritikem Artě‑
mijem Troickým a promítání filmu Kritik.

Pracovníci Fonetického ústavu, Ústavu českého jazyka 
a teorie komunikace a Ústavu obecné lingvistiky se za 
FF UK podíleli na organizaci České lingvistické olympiády.

6. Výstavy

6.1 Výstavy v hlavní budově FF UK

Ve vestibulu i na jiných místech hlavní budovy se tra‑
dičně konají výstavy představující jednotlivé katedry 
a ústavy i různá další témata spjatá s fakultou a také 
tematicky relevantní výstavy zapůjčené od jiných in‑
stitucí. V roce 2019 proběhly tyto výstavy:

– Povznesení: Jiří Sozanský (leden, výstava části tripty‑
chu; celý triptych od března umístěn v Karolinu)

– Česká germanistika na pražské univerzitě v zrcadle dějin 
(únor – březen, Ústav germánských studií FF UK)

–  Spolu „alejí Evropy“. Sto let nizozemsko česko
slovenských vztahů (červen – září, Oddělení nederlandis‑
tiky Ústavu germánských studií FF UK; putovní výstava 
fotografií Ivo Mosterta)

– Století české hudební vědy na Univerzitě Karlově (říjen – 
listopad, Ústav hudební vědy FF UK)
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– Otevřená univerzita: Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy a její cizinci 1918–1938–1948 (listopad – prosinec, 
Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR)

– ArchaeoCentrum pohledem fotografa (prosinec 2019 – 
leden 2020, Ústav pro archeologii FF UK; výstava foto‑
grafií studentky Lucie Novotné)

– 100 let Fonetického ústavu na FF UK (prosinec 2019 – 
leden 2020, Fonetický ústav FF UK)

6.2 Další výstavy

– Praha byla krásnější než Řím. Angelo Maria Ripellino 
Storia Della Poesia Ceca Contemporanea – Dějiny současné 
české poezie (únor – květen, Museum Kampa; výstava 
vznikla ze spolupráce University Sapienza Roma, FF UK 
a Musea Kampa)

– Okouzlení Afrikou (duben 2019 – únor 2020, Cent‑
rum kulturní antropologie, Moravské zemské muzeum; 
výstavu autorsky a kurátorsky připravila Dr. Barbora 
Půtová, pracovnice Ústavu etnologie FF UK)

– Ovidius, básník rozkoše, proměn i smutku (do května, 
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; výstava vznikla 
ve spolupráci Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, 
Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a Semináře 
dějin umění FF MU)

– Nejen nepřátelé: Staří Řekové a  jejich sousedé (kvě‑
ten 2019 – březen 2021, Regionální muzeum v Kolíně; 
exponáty mimo jiné ze sbírek FF UK, výstava byla pořá‑
dána pod záštitou děkana FF UK a radního Středočeské‑
ho kraje pro oblast kultury a památkové péče)

– Mrtví jdou za sluncem (červen – listopad, Regionální 
muzeum v Jílovém u Prahy; exponáty zapůjčené mimo 
jiné Ústavem pro klasickou archeologii FF UK)

– Z rodinného alba (červen – září, Památník národního 
písemnictví; centrální část expozice, která představila 
příběhy česko ‑slovenského kulturního sbližování, při‑
pravil Dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy 

FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oce‑
láková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK; 
exponáty, na kterých se podílela FF UK, byly následně 
součástí druhého ročníku Evropského dne jazyků)

– Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie (sr‑
pen – září, Karolinum; Český egyptologický ústav FF UK 
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou)

– Náš Listopad 89 (listopad – prosinec, Karolinum; 
výstava pořádaná Univerzitou Karlovou u příležitosti 
30. výročí sametové revoluce v rámci projektu Svobodný 
listopad; FF UK zastoupena snímkem Martina Hundáka)

7. Zaměstnanci

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nadále 
podporovalo základní součásti FF UK v propagaci jimi 
pořádaných akcí, a  to formou poskytnutí prezentač‑
ních předmětů a tiskovin, zpracováním a zveřejněním 
článků informujících o aktivitách základních součástí 
a jejich pracovníků, zapůjčením portfolia konferenč‑
ních předmětů a zveřejňováním informací na různých 
komunikačních platformách.
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Příloha�č. 1
�
Vedení�FF�UK�k 31.�12.�2019

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

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

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

doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

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

neobsazeno
proděkan pro infrastrukturu

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

Mgr. Zdeňka Filipová
proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost

Ing. Jan Šebek
tajemník



Příloha č. 2
 
Základní součásti (katedry a ústavy) a jejich vedoucí k 31. 12. 2019

ZÁKLADNÍ SOUČÁST VEDOUCÍ ZKRATKA
Český egyptologický ústav doc. Jiří Janák, Th.D. ČEgÚ
Fonetický ústav doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. FÚ
Jazykové centrum PhDr. Alena Bočková, Ph.D. JC
Katedra andragogiky a personálního řízení PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. KANPR
Katedra Blízkého východu doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. KBV
Katedra divadelní vědy Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. KDV
Katedra estetiky PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. KEST
Katedra filmových studií doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. KFS
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. KJBS
Katedra logiky Mgr. Radek Honzík, Ph.D. KLOG
Katedra pedagogiky PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. KPED
Katedra pomocných věd historických a archivního studia doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. KPVHAS
Katedra psychologie doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. KPS
Katedra sociální práce PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. SOCP
Katedra sociologie PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. KSOC
Katedra středoevropských studií Mgr. Jiří Januška, Ph.D. KSES
Katedra tělesné výchovy Mgr. Vratislav Chvátal KTV
Středisko ibero‑amerických studií PhDr. Simona Binková, CSc. SIAS
Ústav anglického jazyka a didaktiky PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. ÚAJD
Ústav anglofonních literatur a kultur prof. Mgr. Ondřej Pilný, CSc. ÚALK
Ústav bohemistických studií Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. ÚBS
Ústav české literatury a komparatistiky doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. ÚČLK
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Mgr. Jan Chromý, Ph.D. ÚČJTK
Ústav Českého národního korpusu Mgr. Michal Křen, Ph.D. ÚČNK
Ústav českých dějin prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. ÚČD
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ZÁKLADNÍ SOUČÁST VEDOUCÍ ZKRATKA
Katedra sinologie prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. KSI
Ústav etnologie doc. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. ÚETN
Ústav filosofie a religionistiky doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. ÚFAR
Ústav germánských studií prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. ÚGS
Ústav hospodářských a sociálních dějin prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. ÚHSD
Ústav hudební vědy Mgr. Marc Niubo, Ph.D. ÚHV
Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. ÚISK
Ústav jazyků a komunikace neslyšících Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. ÚJKN
Ústav asijských studií doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D. ÚAS
Ústav obecné lingvistiky doc. Mirjam Friedová, Ph.D. LING
Ústav politologie Mgr. Jan Bíba, Ph.D. ÚPOL
Ústav pro archeologii PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. ÚPA
Ústav pro dějiny umění PhDr. Richard Biegel, Ph.D. ÚDU
Ústav pro klasickou archeologii doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. ÚKAR
Ústav románských studií doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. ÚRS
Ústav řeckých a latinských studií Mgr. Martin Bažil, Ph.D. ÚŘLS
Ústav srovnávací jazykovědy prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. ÚSJ
Ústav světových dějin prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. ÚSD
Ústav teoretické a komputační lingvistiky Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. ÚTKL
Ústav translatologie PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. ÚTRL
Ústav východoevropských studií PhDr. Stanislav Tumis, Ph.D. ÚVES



Příloha č. 3
 
Centra a specializovaná pracoviště k 31. 12. 2019

Seznam center a organizačních jednotek zřízených opatřením děkana

Centrum Afrických studií
Předsedkyně Rady centra: prof. Markéta Křížová, Ph.D.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska  FF UK

Ředitelka: Žanna Němcovova
Ředitel: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

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

Pražské centrum židovských studií
Předseda Rady centra: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií FF UK
Předseda Rady centra: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Vědecko‑kreativní laboratoř excelence FF UK (VOICE)
Předseda Rady: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 

Centrum pro studium člověka a společnosti
Předsedkyně Rady centra: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
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Seznam center zřízených na základě smlouvy s poskytovatelem grantu

Prague Centre for Korean Studies, Charles University
Vedoucí centra: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching‑kuovy nadace při UK
Ředitelka centra: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Další centra a organizační jednotky

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

Library of Languages / Knihovna řečí
Předseda Rady: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury  
Vedoucí centra: prof. Jiří Holý, CSc.

Centrum katalánských studií Karla Velikého / Centre Carlemany de Llengua Catalana

Ředitel centra: Lic. Marina Amat, PGDip.
Koordinátor: Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.

Platforma didaktiků
Koordinátor: Mgr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Centrum pro studium středověku
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.



Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách 

Vedoucí centra: prof. Manfred Weinberg
Koordinaátor: PhDr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

Centrum genderových studií
Vedení centra: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.; doc. Libuše Heczková, Ph.D.; doc. Mgr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Institut pro studium strategických regionů UK
Předsedkyně Rady: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 

Výzkumná skupina teorie/filosofie médií

Garant: prof. Dr. Dieter Mersch (ZHdK, Zürich)
Vedoucí týmu: doc. Mgr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.; Dr. des. Kateřina Krtilová

Psychologické poradenské centrum 
Garant: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

Galerie antického umění v Hostinném
Správkyně: prom. hist. Magda Čtvrtníková
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Příloha č. 4
 
Oddělení děkanátu a Knihovna FF UK k 31. 12. 2019

Oddělení děkanátu Vedoucí
Akreditační oddělení Aleš Rýznar M.A.
Centrum dalšího vzdělávání Ing. Ilona Kellerová
Ekonomické oddělení Ing. Miroslav Dykas
Grantové oddělení Mgr. Jana Bryksíová
Kancelář tajemníka Ing. Jan Šebek, asistentka tajemníka: Eliška Kaňková, DiS.
KREAS Ing. Barbara Poslušná
Laboratoř výpočetní techniky Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů Mgr. Hana Bednářová
Oddělení vědy Ing. Blanka Svobodová
Oddělení spisové služby Mgr. Barbora Kosíková
Osobní oddělení Eva Antošová
Právní oddělení Mgr. Jan Bárta

Sekretariát děkana doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., 
asistentka děkana: Mgr. Hana Sobotková

Správa budov − referát investic Bc. Tomáš Šedivý
Správa budov − referát provozu Markéta Domanjová
Studijní oddělení Mgr. Kateřina Volná
Vydavatelství Mgr. Ondřej Pittauer
Zahraniční oddělení Mgr. Sylvie Boumová

Knihovna FF UK ředitelka: PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.



Příloha č. 5
 
Členové akademického senátu FF UK k 31. 12. 2019

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

Seznam členů:
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Bc. Petr Arbet
Jan Čermák

Bc. Matěj Čermák
Bc. Martin Čihák
Kryštof Ekl
Bc. Linda Krumpholcová
Josefína Kuchařová
Mgr. Kateřina Morávková 
Bc. Jakub Múčka
Mgr. Sabrina Muchová
Leona Plášilová
Kristýna Sivoková
Mgr. Denisa Šebestová
Mgr. Vladěna Šnoblová
Bc. Ondřej Vinš
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Příloha č. 6
 
Bakalářské studium − počty studentů po oborech 
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje 
více oborů, je započítán v každém z nich.)

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 82 0
Angličtina pro mezikulturní 
komunikaci 0 5

Angličtina pro mezikulturní 
komunikaci 0 61

Anglistika – amerikanistika 175 60
Arabistika 0 31
Archeologie pravěku a středověku 33 0
Archivnictví a PVH 33 0
Český jazyk a literatura 124 77
Čeština pro cizince 7 0
Čeština v komunikaci neslyšících 76 11
Dánská studia 0 20
Dějiny a kultura islámských zemí 0 33
Dějiny a kultura východního 
Středomoří ve starověku 0 2

Dějiny antické civilizace 0 22
Dějiny umění 105 0
Divadelní věda 42 12
Estetika 34 8
Etnologie 23 1
Etnologie se spec. vietnamistika 9 0
Filmová studia 51 5

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Filozofie 77 30
Finská studia 0 25
Fonetika 0 26
Francouzská filologie 44 40
Francouzština pro mezikulturní 
komunikaci 0 47

Francouzština pro mezikulturní 
komunikaci 0 5

Hebraistika 10 0
Hispanistika 78 25
Historie 122 45
Historie – Evropská studia 21 9
Hudební věda 36 6
Indologie 9 4
Indologie (indická studia) se 
specializací:beng, hin, san, tam 1 3

Indonesistika 18 0
Informační studia a knihovnictví 190 0
Informační studia a knihovnictví 2 0
Íránistika 0 14
Italianistika 41 11
Italština 0 6
Japonská studia 47 0
Jihovýchodoevropská studia 23 4
Klasická archeologie 26 4
Koreanistika 41 1
Latinský jazyk a literatura 0 13
Logika 7 4
Logika 10 3



Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

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

42 0

Mezikulturní komunikace: čeština 
jako cizí jazyk – angličtina 1 0

Mezikulturní komunikace: čeština 
jako cizí jazyk – ruština 3 0

Mongolistika 6 0
Němčina pro mezikulturní 
komunikaci 0 6

Němčina pro mezikulturní 
komunikaci 0 30

Německý jazyk a literatura 34 31
Nizozemský jazyk a literatura 17 16
Norská studia 0 12
Novořecká filologie 0 6
Novořečtina 0 4
Obecná lingvistika 0 37
Pedagogika 62 3
Politologie 73 25
Portugalistika 21 20
Pravěká a raně středověká 
archeologie 1 0

Překladatelství a tlumočnictví – 
angličtina 0 5

Překladatelství a tlumočnictví – 
němčina 0 1

Psychologie 208 0
Religionistika 26 13
Romistika 14 1

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Ruský jazyk a literatura 36 1
Ruština pro mezikulturní 
komunikaci 0 4

Ruština pro mezikulturní 
komunikaci 0 12

Řecká antická filologie 0 13
Sinologie 45 7
Sociální práce 78 0
Sociologicko ‑ekonomická studia 28 0
Sociologie 39 0
Srovnávací jazykověda 0 6
Středoevropská studia 16 6
Španělština pro mezikulturní 
komunikaci 0 6

Španělština pro mezikulturní 
komunikaci 0 19

Švédská studia 0 30
Tibetanistika 6 1
Turkologie 0 7
Veřejná správa a spisová služba 27 0
Východoevropská studia 14 8
CELKEM 2394 1003
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Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 24 2
Anglický jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 12

Archeologie pravěku a středověku 9 1
Archivnictví a pomocné vědy 
historické 21 1

Asijská studia – japanologie 21 0
Asijská studia – koreanistika 21 1
Blízkovýchodní studia 36 2
Bohemistika pro cizince 24 0
Český jazyk a literatura 69 16
Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 23 7

Estetika 17 2
Etnologie a kulturní antropologie 31 2
Francouzský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 1

Hebraistika a židovská studia 14 2
Historie 65 9
Historie se zaměřením na vzdělávání 0 4
Jihovýchodoevropská studia 7 1
Latinský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 1

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení – ruština pro překlad 
a tlumočení

0 5

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení – španělština pro 
překlad a tlumočení

0 8

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení – angličtina pro překlad 
a tlumočení

0 21

Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení – francouzština pro 
překlad a tlumočení

0 9

Mezikulturní komunikace: překlad 
a tlumočení – němčina pro překlad 
a tlumočení

0 7

Německý jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 4

Obecná lingvistika 0 9
Pedagogika 63 0
Ruský jazyk a literatura 24 2
Ruský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 0 4

Řecká a latinská studia 19 7
Řecká a latinská studia – novořecký 
jazyk a literatura 0 4

Sinologie 14 4
Sociální práce 32 0
Sociologie 43 2
Středoevropská studia – maďarská 
studia 5 2

Středoevropská studia – polonistika 10 2
Středoevropská studia – 
slovakistika 4 0

Španělský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 3

Veřejná správa a spisová služba 4 0
Východoevropská studia 8 3
CELKEM 608 160

CELKEM DOHROMADY 3002 1163



Příloha č. 7
 
Mezifakultní bakalářské studium − počty studentů po oborech 
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, je započítán v každém z nich.)

Studijní obor Fakulta Počet
Geologie – klasická archeologie PřF UK 5
Matematika se zaměřením na vzdělávání – anglistika a amerikanistika MFF UK 3
Matematika se zaměřením na vzdělávání – český jazyk a literatura MFF UK 4
Matematika se zaměřením na vzdělávání – filozofie MFF UK 2
Matematika se zaměřením na vzdělávání – francouzská filologie MFF UK 3
Matematika se zaměřením na vzdělávání – německý jazyk a literatura MFF UK 1
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem – český jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdělávání MFF UK 4

Pravoslavná teologie – východoevropská studia HTF UK 1
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – český jazyk a literatura FTVS UK 1
CELKEM 24
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Příloha č. 8
 
Navazující magisterské studium − počty studentů po 
oborech (Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student 
studuje více oborů, je započítán v každém z nich.)

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 50 1
Anglický jazyk 32 15
Angličtina pro mezikulturní 
komunikaci 0 11

Anglofonní literatury a kultury 63 12
Arabistika 2 0
Archeologie pravěku a středověku 25 0
Archivnictví a PVH 24 1
Český jazyk – specializační studium 2 9
Český jazyk a literatura 25 11
Čeština pro cizince 2 0
Čeština v komunikaci neslyšících 5 0
Dějiny a kultura islámských zemí 2 0
Dějiny antické civilizace 0 1
Dějiny umění 25 0
Deutsche Sprache und Literatur in 
Mitteleuropa 3 0

Divadelní věda 13 1
English Language and Linguistics 0 1
Estetika 14 0
Etnologie 0 4
Etnologie 17 4
Filmová studia 17 0

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Filozofie 29 10
Finská filologie 0 7
Fonetika 10 3
Francouzská filologie 24 11
Hebraistika 0 1
Hebraistika 8 1
Hispanistika 46 7
Historie 1 0
Historie 0 2
Historie – české dějiny v evropském 
kontextu 57 6

Historie – hospodářské a sociální 
dějiny 16 2

Historie – obecné dějiny 47 5
Hudební věda 10 1
Iberoamerikanistika – dějiny 
Latinské Ameriky 21 0

Indologie 11 0
Informační studia a knihovnictví 60 0
Italianistika 11 2
Italština 0 2
Japonská studia 7 0
Jihovýchodoevropská studia 13 0
Klasická archeologie 13 1
Komparatistika 38 6
Koreanistika 9 0
Latina 0 1
Latinská medievistika 1 3
Latinský jazyk a literatura 0 11



Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Logika 1 0
Lusobrazilská studia 5 3
Mongolistika 5 0
Německý jazyk a literatura 17 9
Nizozemský jazyk a literatura 4 1
Novořecká filologie 0 4
Obecná lingvistika 0 13
Pedagogika 33 1
Politické teorie 37 5
Politické teorie a současné dějiny 3 0
Překladatelství: čeština – angličtina 0 21
Překladatelství: čeština – 
francouzština 0 19

Překladatelství: čeština – němčina 0 19
Překladatelství: čeština – ruština 0 11
Překladatelství: čeština – 
španělština 0 12

Psychologie 117 0
Religionistika 5 1
Romistika 1 0
Ruský jazyk a literatura 16 0
Řecká antická filologie 0 3
Sinologie 3 0
Skandinavistika 5 14
Sociální pedagogika 85 0
Sociální práce 61 0
Sociologie 24 0
Starořečtina 0 1
Středoevropská studia 16 0

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Studia nových médií 56 5
TEMA – European societies: 
identity and development / 
Sociétés européennes: identité et 
développement (Erasmus Mundus)

1 0

Tibetanistika 1 0
Tlumočnictví: čeština – angličtina 0 25
Tlumočnictví: čeština – 
francouzština 0 16

Tlumočnictví: čeština – němčina 0 28
Tlumočnictví: čeština – ruština 0 4
Tlumočnictví: čeština – španělština 0 16
Turkologie 0 1
Učitelství českého jazyka 
a literatury pro střední školy 21 10

Učitelství češtiny jako cizího jazyka 55 9
Učitelství pedagogiky 2 0
Východoevropská studia 25 4
Židovská studia 0 3
CELKEM 1352 411
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Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 23 0
Archeologie pravěku a středověku 7 0
Archivnictví a pomocné vědy 
historické 5 0

Asijská studia – japanologie 4 0
Asijská studia – koreanistika 1 0
Blízkovýchodní studia 8 0
Dějiny umění 7 0
Divadelní věda 6 0
Egypt a Přední východ ve starověku 7 1
Etnologie a kulturní antropologie 9 0
Historie – hospodářské a sociální 
dějiny 3 0

Historie – obecné dějiny 13 3
Iberoamerikanistika 8 0
Informace, média a knižní kultura 18 0
Italianistika 4 0
Logika 3 0
Pedagogika 28 0
Psychologie 56 0
Religionistika 4 0
Řecká a latinská studia 6 2
Sinologie 1 0
Sociální práce 26 0
Sociologie 16 0
Studia nových médií 15 0
TEMA+ European Societies: 
Heritage and Development / 
Sociétés européennes: patrimoine 
et développement

13 0

Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Učitelství českého jazyka 
a literatury pro střední školy 8 3

Učitelství francouzského jazyka 
a literatury pro střední školy 0 1

Učitelství historie pro střední školy 0 2
Učitelství latinského jazyka 
a literatury pro střední školy 0 2

Učitelství německého jazyka 
a literatury pro střední školy 0 2

Veřejná správa a spisová služba 8 0
Východoevropská studia 6 0
CELKEM: 313 16

CELKEM DOHROMADY: 1665 427



Příloha č. 8a
 
Mezifakultní navazující magisterské studium − počty studentů po oborech 
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, je započítán v každém z nich.)

Studijní obor Fakulta Počet
Učitelství matematiky – francouzská filologie MFF UK 2
Učitelství matematiky – německý jazyk a literatura MFF UK 2
CELKEM 4

Příloha č. 9
 
Magisterské studium (pětileté − pouze na dostudování) − počty studentů po oborech 
(Tabulky zobrazují počty studií, tj. pokud student studuje více oborů, je započítán v každém z nich.)

Studijní obor jednoobor dvouobor
Anglistika – amerikanistika 0 1
Arabistika 0 1
Hebraistika 1 1
Italština 0 1
Lingvistika a fonetika 0 1
Norština 0 1
Portugalština 1 0
Sociologie 0 1
Východoevropská studia se spec. rusistika 0 1
Východoevropská studia se spec. rusistika 0 1
CELKEM 2 9
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Příloha č. 10
 
Seznam akreditačních studijních programů

Akreditace bakalářských studijních programů

Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Anglický jazyk a litera‑
tura se zaměřením na 
vzdělávání

Filologie, 
učitelství Bc. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Asijská studia Filologie, 
historické vědy Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 24

Český jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdě‑
lávání

Filologie, 
učitelství Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 22. 05. 19 22. 05. 29

Divadelní věda Vědy o umění 
a kultuře Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 11. 12. 19 11. 12. 29

Egypt a Přední východ 
ve starověku

Filologie, 
historické vědy Bc. P 3 Č, AJ plný stu‑

dijní plán A 26. 08. 19 26. 08. 29

Fonetika Filologie Bc. P 3 Č sdružené 
studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Francouzský jazyk a li‑
teratura se zaměřením 
na vzdělávání

Filologie, 
učitelství Bc. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Germánská a severoev‑
ropská studia

Filologie, 
historické vědy Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 15. 07. 19 15. 07. 29



Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Historie se zaměřením 
na vzdělávání

Historické 
vědy, učitelství Bc. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Historie – evropská 
studia Historické vědy Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 26. 08. 19 26. 08. 29

Informační studia a kni‑
hovnictví

Mediální 
a komunikační 
studia

Bc. P, K 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 23. 09. 19 23. 09. 29

Italianistika Filologie Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 26. 08. 19 26. 08. 29

Jazyky a komunikace 
neslyšících Filologie Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 19. 06. 19 19. 06. 29

Jihovýchodoevropská 
studia

Filologie, 
historické vědy Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 24

Latinský jazyk a litera‑
tura se zaměřením na 
vzdělávání

Filologie, 
učitelství Bc. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Logika Fil., relig. 
a teologie, mat. Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 29
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Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Mezikulturní komuni‑
kace: čeština a němčina 
pro překlad a tlumočení 
/ Interkulturelle Kom‑
munikation: Überse‑
tzen und Dolmetschen 
Tschechisch ‑Deutsch

Filologie Bc. P 3 Č, NJ plný stu‑
dijní plán A 27. 11. 19 27. 11. 29

Německý jazyk a litera‑
tura se zaměřením na 
vzdělávání

Filologie, 
učitelství Bc. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Obecná lingvistika Filologie Bc. P 3 Č sdružené 
studium A 20. 02. 19 20. 02. 29

Pedagogika Neučitelská 
pedagogika Bc. P, K 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 24

Portugalistika Filologie Bc. P 3

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 26. 08. 19 26. 08. 29

Psychologie Psychologie Bc. P 3 Č plný stu‑
dijní plán A 15. 07. 19 15. 07. 24

Ruský jazyk se zaměře‑
ním na vzdělávání

Filologie, 
učitelství Bc. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Sinologie Filologie, 
historické vědy Bc. P 3 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 29



Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Španělský jazyk a lite‑
ratura se zaměřením na 
vzdělávání [

Filologie, 
učitelství Bc. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Celkem 25

Akreditace navazujících magisterských studijních programů

Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Anglický jazyk Filologie NMgr. P 2 Č, AJ

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 23. 10. 19 23. 10. 29

Anglofonní literatury 
a kultury Filologie NMgr. P 2 Č, AJ

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 23. 10. 19 23. 10. 29

Asijská studia Filologie, 
historické vědy NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 24

Bohemistika pro cizince Filologie NMgr. P 2 Č plný stu‑
dijní plán A 23. 09. 19 23. 09. 29

Český jazyk a literatura Filologie NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 23. 09. 19 23. 09. 29

Český jazyk – speciali‑
zační studium Filologie NMgr. P 2 Č sdružené 

studium A 23. 09. 19 23. 09. 29

Fonetika Filologie NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 22. 05. 19 22. 05. 29
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Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Hebraistika a židovská 
studia

Filologie, 
historické vědy NMgr. P 2 Č, AJ

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 24. 04. 19 24. 04. 29

Historie – hospodářské 
a sociální dějiny Historické vědy NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 29

Historie – obecné dě‑
jiny Historické vědy NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 29

Logika Fil., relig. 
a teologie, mat. NMgr. P 2 Č, AJ

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 29

Obecná lingvistika Filologie NMgr. P 2 Č plný stu‑
dijní plán A 20. 02. 19 20. 02. 29

Pedagogika Neučitelská 
pedagogika NMgr. P, K 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 24

Psychologie Psychologie NMgr. P 2 Č plný stu‑
dijní plán A 20. 02. 19 20. 02. 24

Religionistika Fil., relig. 
a teologie NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 27. 03. 19 27. 03. 29

Ruský jazyk a literatura Filologie, 
historické vědy NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 26. 08. 19 26. 08. 29



Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Sinologie Filologie, 
historické vědy NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 20. 02. 19 20. 02. 29

Sociální pedagogika Neučitelská 
pedagogika NMgr. P, K 2 Č plný stu‑

dijní plán A 27. 03. 19 27. 03. 24

Učitelství českého 
jazyka a literatury pro 
střední školy

Filologie, 
učitelství NMgr. P 2 Č

plný stu‑
dijní plán, 
sdružené 
studium

A 22. 05. 19 22. 05. 29

Učitelství anglického 
jazyka a literatury pro 
střední školy

Filologie, 
učitelství NMgr. P 2 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 29

Učitelství francouzské‑
ho jazyka a literatury 
pro střední školy

Filologie, 
učitelství NMgr. P 2 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 24

Učitelství historie pro 
střední školy

Historické 
vědy, učitelství NMgr. P 2 Č sdružené 

studium A 31. 05. 19 31. 05. 29

Učitelství latinského 
jazyka a literatury pro 
střední školy

Filologie, 
učitelství NMgr. P 2 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 24

Učitelství německého 
jazyka a literatury pro 
střední školy

Filologie, 
učitelství NMgr. P 2 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 24
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Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Učitelství ruského jazy‑
ka pro střední školy

Filologie, 
učitelství NMgr. P 3 Č sdružené 

studium A 23. 10. 19 23. 10. 24

Učitelství španělského 
jazyka a literatury pro 
střední školy

Filologie, 
učitelství NMgr. P 3 Č sdružené 

studium A 22. 05. 19 22. 05. 24

Celkem 26

Akreditace doktorských studijních programů

Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Germanoslavistika Filologie PhD. P, K 4 Č, NJ, 
RJ N/A A 29. 11. 19 24. 04. 29

Germánské a severské 
jazyky a literatury Filologie PhD. P, K 4 Č, AJ, 

NJ N/A A 27. 11. 19 27. 11. 29

Klinická psychologie 
a psychologie zdraví Psychologie PhD. P, K 4 Č, AJ N/A A 19. 06. 19 19. 06. 24

Sociální psychologie 
a psychologie práce Psychologie PhD. P, K 4 Č, AJ N/A A 19. 06. 19 19. 06. 24

Celkem 4

Akreditace habilitačního řízení a jmenování profesorem

Název SP (oficiální) Oblast 
vzdělávání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Filozofie N/A HP N/A N/A N/A N/A A 16. 10. 19 16. 10. 29
Moderní hospodářské 
a sociální dějiny N/A HP N/A N/A N/A N/A A 19. 12. 19 19. 12. 29

Archeologie N/A HP N/A N/A N/A N/A A 19. 12. 19 19. 12. 29
Celkem 3



Příloha č. 11
 
Přijímací řízení do bakalářského studia

Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Andragogika a perso‑
nální řízení P Andragogika 

a personální řízení 190 178 30 33 65 28

AJ a literatura se 
zaměřením na vzdě‑
lávání

P
AJ a literatura se 
zaměřením na 
vzdělávání

78 67 20 13 61 12

Anglistika – amerika‑
nistika P Anglistika – 

amerikanistika 436 397 100 100 70 85

Archeologie pravěku 
a středověku P Historické vědy 25 + 16 23 + 9 30 + 15 9 + 3 50/79 7

Archivnictví a PVH P
Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické

24 23 29 17 51 11

Archivnictví a PVH K
Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické

31 27 11 13 61 10

Asijská studia – japa‑
nologie P Asijská studia 99 94 20 20 74 21

Asijská studia – kore‑
anistika P Asijská studia 89 84 18 22 61 22

Blízkovýchodní studia P Filologie; Historické 
vědy 90 86 50 48 52 40

Bohemistika pro ci‑
zince P Filologie 79 73 30 30 52 25

Český jazyk a litera‑
tura P Filologie 392 366 145 154 58 99
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Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Č. J. a literatura se 
zaměřením na vzdě‑
lávání

P
Č. J. a literatura 
se zaměřením na 
vzdělávání

89 81 40 34 50 31

Čeština v komunikaci 
neslyšících P Čeština v komunikaci 

neslyšících 67 63 40 33 53 26

Dějiny umění P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 226 205 30 31 59 28

Divadelní věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 72 72 20 18 50 16

Estetika P Vědy o umění 
a kultuře 109 101 26 27 50 21

Etnologie a kulturní 
antropologie P Etnologie a kulturní 

antropologie 71 + 42 68 + 31 30 + 8 31 + 8 62/83 25

Filmová studia P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 145 132 17 20 60 19

Filozofie P Filozofie 172 149 50 42 50 31
Finská studia P Filologie 28 + 14 25 + 12 18 + 8 9 + 6 54/51 5
Fonetika P Filologie 20 + 7 18 + 3 15 + 6 5 + 1 73/82 4
Francouzská filologie P Filologie 73 68 40 40 50 24
FJ a literatura se 
zaměřením na vzdě‑
lávání

P
FJ a literatura se 
zaměřením na 
vzdělávání

8 7 20 1 62 1

Hebraistika a židovská 
studia P Hebraistika a židovská 

studia 49 41 20 20 75 17

Hispanistika P Filologie 94 90 40 40 72 30
Historie P Historie 231 221 100 100 63 76
Historie – evropská 
studia P Historické vědy 79 70 22 22 68 14

Historie se zaměře‑
ním na vzdělávání P Historie se zaměřením 

na vzdělávání 46 42 50 6 51 5



Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 66 65 18 21 55 19

Informační studia 
a knihovnictví P Informační studia 

a knihovnictví 60 + 28 53 + 23 42 + 10 31 + 5 52/55 26

Informační studia 
a knihovnictví K Informační studia 

a knihovnictví 53 47 40 29 50 27

Italianistika P Filologie 35 32 25 18 51 17
Jihovýchodoevropská 
studia P Jihovýchodoevropská 

studia 11 + 7 10 + 7 40 + 20 6 + 3 50/51 5

Klasická archeologie P Historické vědy 44 42 15 16 52 13
Latinský jazyk a lit. se 
zam. na vzdělávání P Latinský jazyk a lit. se 

zam. na vzdělávání 2 2 15 1 100 1

Logika P Logika 26 + 18 19 + 12 25 + 15 10 + 2 60/67 10
Mezikulturní komuni‑
kace: čeština – něm‑
čina / Interkulturelle 
Kommunikation und 
Translation Tsche‑ 
chisch – Deutsch

P Překladatelství 
a tlumočnictví 64 60 14 16 69 11

Mezikulturní komu‑
nikace: překlad a tlu‑
močení – ruština pro 
překlad a tlumočení

P Filologie 67 56 25 11 53 10

Mezikulturní komuni‑
kace: překlad a tlumo‑
čení – španělština pro 
překlad a tlumočení

P Filologie 50 49 25 15 53 14

Mezikulturní komuni‑
kace: překlad a tlumo‑
čení – angličtina pro 
překlad a tlumočení

P Filologie 411 356 55 49 64 41
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Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Mezikulturní komuni‑
kace: překlad a tlumo‑
čení – francouzština 
pro překlad a tlumo‑
čení

P Filologie 67 66 35 18 53 16

Mezikulturní komu‑
nikace: překlad a tlu‑
močení – němčina pro 
překlad a tlumočení

P Filologie 67 65 35 18 50 15

Německý jazyk a lite‑
ratura P Filologie 62 + 16 56 + 11 75 + 30 34 + 2 51/56 20

NJ a literatura se 
zaměřením na vzdě‑
lávání

P
NJ a literatura se 
zaměřením na 
vzdělávání

13 13 35 4 50 4

Nizozemský jazyk 
a literatura P Filologie 50 42 20 21 71 14

Obecná lingvistika P Obecná lingvistika 43 38 15 10 70 9
Pedagogika P Pedagogika 49 + 76 40 + 65 30 + 30 24 + 22 66/50 20
Pedagogika K Pedagogika 46 + 74 38 + 57 30 + 30 22 + 9 70/56 15
Politologie P Politologie 119 100 50 45 53 30
Portugalistika P Filologie 20 + 5 18 + 4 24 + 5 14 + 3 82/87 10
Psychologie P Psychologie 1 119 1 062 65 66 69 64
Religionistika P Filozofie 44 39 16 16 50 10
Ruský jazyk a litera‑
tura P Ruský jazyk 

a literatura 110 100 30 35 51 27

RJ se zaměřením na 
vzdělávání P RJ se zaměřením na 

vzdělávání 19 13 35 4 52 4

Řecká a latinská stu‑
dia P Řecká a latinská 

studia 35 + 21 34 + 17 60 + 15 21 + 11 55/54 17



Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Řecká a latinská stu‑
dia – novořecký jazyk 
a literatura

P Řecká a latinská 
studia 14 + 2 13 + 2 15 + 8 4 + 1 61/82 3

Sinologie P Sinologie 54 50 20 20 60 19
Sociální práce P Sociální práce 114 112 40 41 70 34
Sociologie P Sociologie 154 138 50 52 60 46
Srovnávací jazyko‑
věda P Filologie 12 8 12 3 58 3

Středoevropská stu‑
dia – maďarská studia P Filologie, historické 

vědy 10 + 5 7 + 4 10 + 5 5 + 2 75/93 6

Středoevropská stu‑
dia – polonistika P Filologie, historické 

vědy 16 + 10 15 + 10 14 + 8 9 + 6 50/51 8

Středoevropská stu‑
dia – slovakistika P Filologie, historické 

vědy 5 + 10 5 + 8 6 + 5 1 + 5 52/56 1

Španělský jazyk a lit. 
se zam. na vzdělávání P Španělský jazyk a lit. 

se zam. na vzdělávání 8 7 20 3 68 3

Švédská studia P Filologie 62 + 22 56 + 19 40 + 15 15 + 7 63/58 13
Veřejná správa a spi‑
sová služba P Veřejná správa 

a spisová služba 22 17 20 6 51 4

Východoevropská 
studia P Východoevropská 

studia 37 + 20 34 + 16 35 + 7 9 + 5 51/53 7

CELKEM 6 765 6 158 2 477 1 782 1 349

Vysvětlivky:

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

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

Počty bodů pro přijetí v rámci dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v závorkách.
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Příloha č. 12
 
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Andragogika a perso‑
nální řízení P Andragogika 

a personální řízení 61 59 36 27 57 24

Anglický jazyk P Filologie 73 69 20 21 63 11
Anglofonní literatury 
a kultury P Filologie 64 62 40 40 55 24

Archeologie pravěku 
a středověku P Archeologie pravěku 

a středověku 21 + 3 21 + 3 25 + 15 7 + 3 53/75 4

Archivnictví a PVH P
Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické

9 9 16 7 50 3

Archivnictví a PVH K
Archivnictví 
a pomocné vědy 
historické

5 4 14 3 54 2

Asijská studia – Japa‑
nologie P Asijská studia 12 12 16 5 55 4

Asijská studia – Ko‑ 
reanistika P Asijská studia 7 7 16 3 60 1

Blízkovýchodní studia P Blízkovýchodní studia 14 14 25 10 51 8
Český jazyk – speciali‑
zační studium P Filologie 13 + 1 11 + 1 20 + 8 6 + 0 52/– 3

Český jazyk a litera‑
tura P Filologie 49 + 8 45 + 5 50 + 10 21 + 0 52/– 11

Dějiny umění P Dějiny umění 27 + 6 27 + 5 20 + 10 7 + 3 51/52 5
Deutsche Sprache 
und Literatur in Mittel‑ 
europa

P Filologie 7 4 5 3 59 0

Divadelní věda P Divadelní věda 10 10 8 6 52 6



Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Egypt a Přední východ 
ve starověku P Egypt a Přední východ 

ve starověku 14 13 12 8 60 8

English Language and 
Linguistics P Filologie 25 12 3 0 X 0

Estetika P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 13 + 2 11 + 2 10 + 4 5 + 2 60/50 5

Etnologie a kulturní 
antropologie P Etnologie a kulturní 

antropologie 18 + 6 17+ 6 30+ 12 12 + 1 80/95 8

Filmová studia P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 11 11 7 2 80 1

Filozofie P Filozofie 25 23 15 11 50 11
Finská filologie P Filologie 4 4 10 3 66 2
Fonetika P Filologie 11 + 2 11 + 2 10 + 6 6 + 1 59/84 3
Francouzská filologie P Filologie 27 + 4 27 + 1 20 + 10 16 + 0 70/X 10
Hispanistika P Filologie 18 + 4 17 + 4 25 + 10 12 + 0 51/X 9
Historie – české 
dějiny v evropském 
kontextu

P Historické vědy 51 50 50 29 51 19

Historie – hospodář‑
ské a sociální dějiny P

Historie – 
hospodářské 
a sociální dějiny

13 13 20 8 69 3

Historie – obecné 
dějiny P Historie – obecné 

dějiny 36 35 45 29 50 16

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 5 + 2 5 + 2 10 + 5 3 + 1 58/95 3

Iberoamerikanistika P Iberoamerikanistika 20 17 18 13 60 8
Indologie P Filologie 5 5 8 3 83 3
Informace, média 
a knižní kultura P Informace, média 

a knižní kultura 33 + 5 32 + 5 36 + 10 14 + 2 50/65 6

Informace, média 
a knižní kultura K Informace, média 

a knižní kultura 30 29 23 14 55 11
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Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Italianistika P Italianistika 8 7 15 5 66 4
Jihovýchodoevropská 
studia P Filologie 10 + 1 9 + 1 30 + 18 6 + 0 50/X 2

Klasická archeologie P Historické vědy 8 8 10 4 60 2
Komparatistika P Filologie 26 26 25 16 50 9
Latinský jazyk a lite‑
ratura P Filologie 4 4 10 3 73 1

Logic (AJ) P Logic 7 + 5 2 + 2 10 + 10 0 + 0 X/X 0
Logika P Logika 6 + 6 5 + 6 15 + 15 2 + 2 80/95 1
Německý jazyk a lite‑
ratura P Filologie 16 + 4 16 + 1 30 + 15 9 + 0 61/X 6

Nizozemský jazyk 
a literatura P Filologie 3 3 15 3 55 2

Obecná lingvistika P Obecná lingvistika 14 13 15 0 X 0
Pedagogika P Pedagogika 10 + 6 9 + 5 30 + 30 2 + 0 76/X 1
Pedagogika K Pedagogika 29 + 42 27 + 38 30 + 30 18 + 12 60/50 16
Politické teorie P Politologie 36 + 7 35 + 6 40 + 10 21 + 3 51/75 13
Překladatelství: češti‑
na – angličtina P Překladatelství 

a tlumočnictví 48 45 28 17 58 7

Překladatelství: češti‑
na – francouzština P Překladatelství 

a tlumočnictví 22 22 18 12 77 6

Překladatelství: češti‑
na – němčina P Překladatelství 

a tlumočnictví 18 18 18 7 52 6

Překladatelství: češti‑
na – ruština P Překladatelství 

a tlumočnictví 21 19 18 5 68 4

Překladatelství: češti‑
na – španělština P Překladatelství 

a tlumočnictví 9 9 18 6 50 3

Psychologie P Psychologie 170 168 65 70 67 57
Religionistika P Religionistika 8 8 5 5 57 0
Ruský jazyk a litera‑
tura P Filologie 24 + 2 22 + 2 25 + 7 4 + 1 52/74 4



Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Řecká a latinská stu‑
dia P Řecká a latinská 

studia 14 + 1 14 + 1 30 + 15 10 + 1 51/60 8

Řecká antická filologie P Filologie 3 2 10 1 82 0
Sinologie P Sinologie 5 5 20 2 50 1
Skandinavistika P Filologie 12 12 20 8 55 5
Sociální pedagogika P Pedagogika 38 + 9 38 + 8 30 + 30 17 + 4 65/72 11
Sociální pedagogika K Pedagogika 67 + 38 60 + 29 30 + 30 26 + 8 50/50 20
Sociální práce P Sociální práce 57 + 5 54 + 5 40 + 10 32 + 1 53/72 25
Sociologie P Sociologie 33 + 8 32 + 6 30 + 15 17 + 2 60/67 14
Středoevropská stu‑
dia P Filologie 7 + 3 6 + 2 15 + 10 3 + 1 80/85 3

Studia nových médií P Studia nových médií 101 98 20 20 68 16
Tlumočnictví: češti‑
na – angličtina P Překladatelství 

a tlumočnictví 36 34 14 14 66 12

Tlumočnictví: češti‑
na – francouzština P Překladatelství 

a tlumočnictví 17 16 14 10 50 6

Tlumočnictví: češti‑
na – němčina P Překladatelství 

a tlumočnictví 14 14 14 7 59 7

Tlumočnictví: češti‑
na – španělština P Překladatelství 

a tlumočnictví 7 7 14 6 53 5

Učitelství českého 
jazyka a literatury pro 
střední školy

P
Učitelství českého 
jazyka a literatury pro 
střední školy

23 22 35 12 51 11

Učitelství češtiny jako 
cizího jazyka P Učitelství pro střední 

školy 24 23 35 12 51 11

Učitelství francouz‑
ského jazyka a lit. pro 
střední školy

P
Učitelství 
francouzského jazyka 
a lit. pro střední školy

5 3 15 2 65 1

Učitelství historie pro 
střední školy P Učitelství historie pro 

střední školy 6 4 25 2 87 2
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Studijní obor/ 
program

Forma 
studia*

Studijní program/ 
oblast studia

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Učitelství latinského 
jazyka a lit. pro střed‑
ní školy

P
Učitelství latinského 
jazyka a lit. pro 
střední školy

3 3 15 2 82 2

Učitelství německého 
jazyka a lit. pro střed‑
ní školy

P
Učitelství německého 
jazyka a lit. pro 
střední školy

4 4 35 3 51 2

Učitelství španělské‑
ho jazyka a lit. pro 
střední školy

P
Učitelství 
španělského jazyka 
a lit. pro střední školy

4 3 15 1 53 0

Veřejná správa a spi‑
sová služba P Veřejná správa 

a spisová služba 14 14 15 9 75 8

Východoevropská 
studia P Východoevropská 

studia 24 + 4 23 + 4 25 + 7 9 + 0 57/X 6

CELKEM 1930 1804 2001 840 552

Vysvětlivky:

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

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

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



Příloha č. 13
 
Bakalářské studium − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet

Andragogika a personální řízení jednoobor 13
Angličtina pro mezikulturní komunikaci – francouzština pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – němčina pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 3

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – ruština pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 2

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – španělština pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – švédská studia dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – angličtina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 6

Anglistika – amerikanistika jednoobor 36

Anglistika – amerikanistika – český jazyk a literatura dvouobor 3

Anglistika – amerikanistika – francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – politologie dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – sinologie dvouobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 2

Archivnictví a PVH jednoobor 3

Český jazyk a literatura jednoobor 20

Český jazyk a literatura – dánská studia dvouobor 1

Český jazyk a literatura – divadelní věda dvouobor 1

Český jazyk a literatura – estetika dvouobor 1

Český jazyk a literatura – filozofie dvouobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet
Český jazyk a literatura – francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Český jazyk a literatura – historie dvouobor 1

Český jazyk a literatura – španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Čeština pro cizince jednoobor 4

Čeština v komunikaci neslyšících jednoobor 2

Čeština v komunikaci neslyšících – finská studia dvouobor 1

Dánská studia – němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Dějiny a kultura islámských zemí – íránistika dvouobor 3

Dějiny a kultura islámských zemí – turkologie dvouobor 1
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku – francouzština 
pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku – politologie dvouobor 1

Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku – religionistika dvouobor 1

Dějiny antické civilizace – historie dvouobor 2

Dějiny antické civilizace – historie – evropská studia dvouobor 1

Dějiny antické civilizace – latinský jazyk a literatura dvouobor 3

Dějiny antické civilizace – řecká antická filologie dvouobor 2

Dějiny umění jednoobor 10

Divadelní věda jednoobor 11

Divadelní věda – italianistika dvouobor 1

Estetika jednoobor 3

Etnologie jednoobor 2

Etnologie – historie dvouobor 1

Etnologie se spec. vietnamistika jednoobor 3

Filmová studia jednoobor 5

Filozofie jednoobor 9

Filozofie – historie dvouobor 1

Finská studia – švédská studia dvouobor 1



Studijní obor Oborovost Počet
Fonetika – obecná lingvistika dvouobor 2

Francouzská filologie jednoobor 7

Francouzská filologie – finská studia dvouobor 1

Francouzská filologie – francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 3

Francouzská filologie – latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – finská studia dvouobor 1
Francouzština pro mezikulturní komunikaci – němčina pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 2

Hispanistika jednoobor 10

Hispanistika – politologie dvouobor 1

Hispanistika – španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 4

Hispanistika – tibetanistika dvouobor 1

Historie jednoobor 22

Historie – evropská studia jednoobor 6

Historie – latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Historie – politologie dvouobor 1

Hudební věda jednoobor 7

Indologie jednoobor 3

Indologie – obecná lingvistika dvouobor 1

Indonesistika jednoobor 7

Informační studia a knihovnictví jednoobor 18

Íránistika – novořecká filologie dvouobor 1

Italianistika jednoobor 4

Italianistika – německý jazyk a literatura dvouobor 2

Italianistika – španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Italianistika – východoevropská studia dvouobor 1

Japonská studia jednoobor 7

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet
Jihovýchodoevropská studia – nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Jihovýchodoevropská studia – novořecká filologie dvouobor 1

Klasická archeologie jednoobor 1
Klasická archeologie – dějiny a kultura východního středomoří ve 
starověku dvouobor 1

Koreanistika jednoobor 8

Latinský jazyk a literatura – němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Latinský jazyk a literatura – řecká antická filologie dvouobor 1

Logika jednoobor 2
Mezikulturní komunikace: čeština – němčina / Interkulturelle 
Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch jednoobor 2

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština jednoobor 3

Mongolistika jednoobor 1

Němčina pro mezikulturní komunikaci – sinologie dvouobor 1

Německý jazyk a literatura jednoobor 4

Německý jazyk a literatura – němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Nizozemský jazyk a literatura jednoobor 1

Nizozemský jazyk a literatura – obecná lingvistika dvouobor 1

Novořecká filologie – řecká antická filologie dvouobor 1

Obecná lingvistika – finská studia dvouobor 1

Obecná lingvistika – švédská studia dvouobor 1

Pedagogika jednoobor 21

Politologie jednoobor 18

Portugalistika jednoobor 4

Portugalistika – španělština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Psychologie jednoobor 54

Religionistika jednoobor 5

Ruský jazyk a literatura jednoobor 3



Studijní obor Oborovost Počet
Sinologie jednoobor 2

Sociální práce jednoobor 14

Sociologicko ‑ekonomická studia jednoobor 9

Sociologie jednoobor 10

Středoevropská studia jednoobor 2

Veřejná správa a spisová služba jednoobor 8

CELKEM 475
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Příloha č. 14
 
Navazující magisterské studium − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet

Andragogika a personální řízení jednoobor 9

Anglický jazyk jednoobor 13

Anglický jazyk – učitelství češtiny jako cizího jazyka dvouobor 1

Anglofonní literatury a kultury jednoobor 9

Arabistika jednoobor 2

Arabistika – turkologie dvouobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 6

Archivnictví a PVH jednoobor 1

Český jazyk – specializační studium jednoobor 6

Český jazyk – specializační studium – finská filologie dvouobor 1

Český jazyk – specializační studium – fonetika dvouobor 1

Český jazyk – specializační studium – německý jazyk a literatura dvouobor 1

Český jazyk – specializační studium – nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Český jazyk – specializační studium – obecná lingvistika dvouobor 2

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

Český jazyk a literatura jednoobor 3

Český jazyk a literatura – komparatistika dvouobor 1

Český jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Český jazyk a literatura – obecná lingvistika dvouobor 1

Čeština pro cizince jednoobor 1

Čeština v komunikaci neslyšících jednoobor 2

Dějiny a kultura islámských zemí – historie – obecné dějiny dvouobor 1

Dějiny umění jednoobor 7

Divadelní věda jednoobor 1



Studijní obor Oborovost Počet
Estetika jednoobor 3

Etnologie jednoobor 2

Filmová studia jednoobor 1

Filozofie jednoobor 9

Finská filologie – překladatelství: čeština – němčina dvouobor 1

Finská filologie – skandinavistika dvouobor 2

Finská filologie – východoevropská studia dvouobor 1

Francouzská filologie jednoobor 6

Francouzská filologie – hispanistika dvouobor 1

Francouzská filologie – obecná lingvistika dvouobor 1

Francouzská filologie – překladatelství: čeština – francouzština dvouobor 1

Hebraistika jednoobor 1

Hebraistika – překladatelství: čeština – španělština dvouobor 1

Hispanistika jednoobor 7

Hispanistika – lusobrazilská studia dvouobor 1

Historie – české dějiny v evropském kontextu jednoobor 19

Historie – hospodářské a sociální dějiny jednoobor 7

Historie – obecné dějiny jednoobor 14

Hudební věda jednoobor 6

Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky jednoobor 3

Indologie jednoobor 2

Informační studia a knihovnictví jednoobor 17

Italianistika jednoobor 1

Japonská studia jednoobor 2

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 3

Jihovýchodoevropská studia – východoevropská studia dvouobor 1

Klasická archeologie jednoobor 4

Komparatistika jednoobor 4
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Studijní obor Oborovost Počet
Koreanistika jednoobor 4

Latinský jazyk a literatura – řecká antická filologie dvouobor 1

Lusobrazilská studia jednoobor 2

Německý jazyk a literatura jednoobor 5

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

Obecná lingvistika – tlumočnictví: čeština – angličtina dvouobor 1

Pedagogika jednoobor 8

Politické teorie jednoobor 6

Politické teorie a současné dějiny jednoobor 3
Překladatelství: čeština – angličtina – překladatelství: čeština – francouz‑
ština dvouobor 1

Překladatelství: čeština – angličtina – překladatelství: čeština – němčina dvouobor 2

Překladatelství: čeština – angličtina – tlumočnictví: čeština – angličtina dvouobor 3

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

Překladatelství: čeština – angličtina – tlumočnictví: čeština – španělština dvouobor 1
Překladatelství: čeština – francouzština – tlumočnictví: čeština – fran‑
couzština dvouobor 4

Překladatelství: čeština – němčina – tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 6

Překladatelství: čeština – ruština – překladatelství: čeština – španělština dvouobor 1

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

Překladatelství: čeština – ruština – tlumočnictví: čeština – ruština dvouobor 1

Překladatelství: čeština – angličtina – překladatelství: čeština – španělština dvouobor 1

Psychologie jednoobor 63

Religionistika jednoobor 4

Religionistika – židovská studia dvouobor 1

Ruský jazyk a literatura jednoobor 2

Sinologie jednoobor 2

Skandinavistika jednoobor 2



Studijní obor Oborovost Počet
Sociální pedagogika jednoobor 14

Sociální práce jednoobor 20

Sociologie jednoobor 8

Středoevropská studia jednoobor 6

Studia nových médií jednoobor 15

Tibetanistika jednoobor 1

Tlumočnictví: čeština – angličtina – tlumočnictví: čeština – francouzština dvouobor 4

Tlumočnictví: čeština – angličtina – tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 1

Tlumočnictví: čeština – angličtina – tlumočnictví: čeština – ruština dvouobor 2

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

Tlumočnictví: čeština – angličtina – turkologie dvouobor 1

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy jednoobor 8

Učitelství češtiny jako cizího jazyka jednoobor 10
Učitelství češtiny jako cizího jazyka – učitelství českého jazyka a literatury 
pro střední školy dvouobor 1

Učitelství pedagogiky jednoobor 1

Východoevropská studia jednoobor 3

CELKEM 417

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

Studijní obor Oborovost Počet

Psychologie jednoobor 4

CELKEM 4
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Příloha č. 16
 
Přehled realizovaných programů CŽV

Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Katedra psychologie

Psycholog ve zdravotnictví 40

Psycholog ve zdravotnictví 39

Studium pro výchovné poradce 36

Studium pro výchovné poradce 43

Studium pro výchovné poradce 44

Studium pro výchovné poradce 35

Studium pro výchovné poradce 30

Psychologie v praktických aplikacích 29

Psychologie pro každý den 110

Psychologie – přípravný kurz 243

Učitelství pro střední školy 31

Učitelství pro střední školy 41

Učitelství pro střední školy 36

Škola jako místo setkávání 124
Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní 
vědy 10

Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní 
vědy 9

Stres a možnosti jeho zvládání 18

Stres a možnosti jeho zvládání 17

Katedra sociální práce Sociální práce – přípravný kurz 19

Ústav hudební vědy Seznámení s hudební vědou – přípravný kurz 17

Katedra andragogiky a personálního 
řízení

Andragogika a personální řízení 12

Andragogika a personální řízení 29



Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Katedra andragogiky a personálního 
řízení

Andragogika a personální řízení 13

Pracovní právo pro personalisty 21

Pracovní právo pro personalisty 14

Trendy v řízení lidí 20

Trendy v řízení lidí 13

Andragogika – přípravný kurz 29

Katedra divadelní vědy Divadlo do kapsy – přípravný kurz 19
Ústav českého jazyka a teorie komu‑
nikace

Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky – 
přípravný kurz 42

Ústav filosofie a religionistiky

Workshop – přípravný kurz 26

Kurz jógové filosofie 14

Vybrané problémy současné filosofie a religionistiky 13

Ústav translatologie
Mezikulturní komunikace A – přípravný kurz 34

Mezikulturní komunikace B – přípravný kurz 15

Ústav asijských studií Kapitoly z japonské kultury 14

Ústav germánských studií
Německý jazyk – přípravný kurz 14

Elearning 6
Ústav informačních studií a knihov‑
nictví Buď IN, Studuj insK – přípravný kurz 42

Katedra pedagogiky Pedagogika – přípravný kurz 10

Katedra sociologie
Principy a praxe vizualizace dat 3

Sociologie – přípravný kurz 28

Jazykové centrum

Angličtina – 2 kurzy 22

Španělština – 2 kurzy 20

Francouzština – 4 kurzy 36

Ruština – 3 kurzy 28

Němčina – 4 kurzy 51

Katedra filmových studií Co je to film – přípravný kurz 16



 116 | 117Přílohy

Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Zahraniční oddělení
Česká studia – přípravný kurz 72

Česká studia – přípravný kurz 55

Katedra pomocných věd Archivní kurz 19

Ústav české literatury a komparastiky Tvůrčí psaní: próza 7

Celkem 1728



Příloha č. 17
 
Vzdělávací programy Univerzity třetího věku v akademickém roce 2019/2020

  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 

Aktivní a úspěšné stárnutí − OPAKOVÁNÍ Katedra andragogiky 
a personálního řízení 17 0 17

Archeologie na prahu historie. Doba železná 
a římská ve střední Evropě. − NOVINKA Ústav pro archeologii 134 22 112

Cesta kolem antického světa s Pausániem – 
2. ročník

Ústav pro klasickou 
archeologii 95 13 82

Čeština − jazyk světový? − OPAKOVÁNÍ Ústav bohemistických studií 31 1 30
Čínské kontrasty. Proměny starých tradic 
v moderní společnosti. − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 195 27 168

Dějiny umění Latinské Ameriky – 
MEZOAMERIKA

Středisko ibero ‑amerických 
studií 43 5 38

Egyptská archeologie a české výzkumy 
v Egyptě – 2. ročník Český egyptologický ústav 106 19 87

Jak poslouchat vážnou hudbu IV − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 194 37 157
Jsem senior a co má být Centrum dalšího vzdělávání 16 0 16
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro 
seniory I. Jazykové centrum 48 12 36

Konverzační jazykový kurz Angličtina pro 
seniory II. Jazykové centrum 48 12 36

Konverzační jazykový kurz Němčina pro 
seniory Jazykové centrum 22 7 15

Konverzační jazykový kurz Ruština pro 
seniory Jazykové centrum 19 5 14

Mimořádné objevy klasické archeologie − 
NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 283 34 249

Moderní dějiny Ukrajiny − NOVINKA Ústav východoevropských 
studií 15 3 12

Nacionalismus a multikulturalismus − 
NOVINKA Ústav etnologie 37 7 30
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  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 

Praktická cvičení z novověké paleografie pro 
pokročilé VII.

Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia

20 4 16

Přelomová období v dějinách českého 
a evropského výtvarného umění – 1. ročník − 
NOVINKA

Ústav pro dějiny umění 284 29 255

Psychologie pro život – 2. ročník Katedra psychologie 98 9 89
Trénování kognitivních procesů (také paměti) 
– 1. skupina Centrum dalšího vzdělávání 25 0 25

Učitel a jeho role v současné škole − NOVINKA Katedra pedagogiky 7 0 7
Úryvky z česko ‑italských vztahů − NOVINKA Ústav románských studií 151 20 131

Velké okamžiky antických dějin – 2. ročník Ústav řeckých a latinských 
studií 105 22 83

Vidět život z více úhlů − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 143 14 129
Vítejte v první republice! – 2. ročník Ústav českých dějin 122 17 105
Využití potenciálu ducha i těla v seniorském 
věku − NOVINKA Katedra sociální práce 26 1 25

Významné události světových dějin – 2. ročník Ústav světových dějin 208 45 163
Zajímavosti v psychologii pro pokročilé – 
6. ročník Centrum dalšího vzdělávání 11 0 11

Cesta k úspěchu je dlážděná slovy I. − 
NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 25 2 23

Čeština v proměnách času I. Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 34 10 24

Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe I. Centrum dalšího vzdělávání 184 13 171

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

Mosty přes digitální propast pro seniory I. − 
NOVINKA

Ústav informačních studií 
a knihovnictví 18 3 15

Vybrané kapitoly z dějin evropské hudby 
12.–20. století aneb hudba známá a neznámá 
I. − NOVINKA

Ústav hudební vědy 238 40 198



  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 
Cesta k úspěchu je dlážděná slovy II. − 
NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 25 2 23

Čeština v proměnách času II. Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 34 10 24

Kondiční cvičení pro seniory – teorie 
a praxe II. Centrum dalšího vzdělávání 184 13 171

Kurz českého znakového jazyka II. Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících 10 0 10

Mosty přes digitální propast pro seniory II. − 
NOVINKA

Ústav informačních studií 
a knihovnictví 18 3 15

Vybrané kapitoly z dějin evropské hudby 
12.–20. století aneb hudba známá a neznámá 
II. − NOVINKA

Ústav hudební vědy 238 40 198

Antické památky na seznamu dědictví 
UNESCO I. − OPAKOVÁNÍ Centrum dalšího vzdělávání 282 29 253

Dějiny umění Latinské Ameriky – ANDY Středisko ibero ‑amerických 
studií 50 7 43

Charakteristiky známých osobností Centrum dalšího vzdělávání 23 1 22
Jazykový kurz – Latina pro seniory Jazykové centrum 22 5 17
Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy – 
1. ročník − NOVINKA Ústav českých dějin 168 19 149

Konverzační jazykový kurz Francouzština 
pro seniory Jazykové centrum 26 4 22

Konverzační jazykový kurz Španělština pro 
seniory Jazykové centrum 21 6 15

Možnosti celoživotního učení a rozvoje 
člověka z pohledu třetího věku

Katedra andragogiky 
a personálního řízení 11 0 11

Od dramatu k divadlu: Divadlo jako prostor 
revoluce – 2. ročník Katedra divadelní vědy 29 5 24

Praktická cvičení z paleografie a historické 
chronologie pro genealogy a regionální 
historiky – pro začátečníky

Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia

24 6 18
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  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy 
Přes Královskou zahradu Pražského hradu 
k Mistru Litoměřickému. Kapitoly z dějin 
česko ‑pobaltských vztahů – NOVINKA

Ústav východoevropských 
studií 37 4 33

Psychologie pro život – 1. ročník − 
OPAKOVÁNÍ Katedra psychologie 140 14 126

Psychopat mezi námi Centrum dalšího vzdělávání 25 3 22
Řečové aspekty mezilidské komunikace − 
OPAKOVÁNÍ Fonetický ústav 11 1 10

Trénování kognitivních procesů (také paměti) 
– 2. skupina Centrum dalšího vzdělávání 23 0 23

Velká díla antického světa – 1. ročník − 
NOVINKA

Ústav řeckých a latinských 
studií 181 29 152

Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách – 
2. ročník Ústav světových dějin 205 31 174

CELKEM 4799 665 4134



Příloha č. 18
 
Přijímací řízení do doktorského studia

Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Anglický jazyk P Filologie 3 3 3 3 46 3
Anglický jazyk K Filologie 1 1 1 0 X 0
Anglofonní literatury 
a kultury P Filologie 4 4 6 3 35 2

Anglophone Literatu‑
res and Cultures (AJ) K Filologie 2 2 3 1 35 1

Archeologie pravěku 
a středověku P Archeologie pravěku 

a středověku 7 + 1 7 + 1 5 + 5 6 + 1 52/55 6

Archeologie pravěku 
a středověku K Archeologie pravěku 

a středověku 5 + 1 5 + 1 5 + 5 4 + 1 60/55 5

Blízkovýchodní studia P Blízkovýchodní studia 3 + 4 3 + 4 12 + 5 2 + 1 51/60 3
České dějiny P Historické vědy 14 14 14 11 35 11
České dějiny K Historické vědy 3 3 1 2 50 1
Český jazyk P Filologie 4 4 8 4 43 4
Český jazyk K Filologie 1 1 4 1 58 1
Dějiny a kultury Asie P Dějiny a kultury Asie 8 8 7 6 43 6
Dějiny antického 
starověku P Historické vědy 1 1 2 0 X 0

Dějiny výtvarného 
umění P Obecná teorie a dějiny 

umění a kultury 4 4 8 3 45 3

Dějiny výtvarného 
umění K Obecná teorie a dějiny 

umění a kultury 2 2 2 2 55 2

Didaktika konkrétního 
jazyka P Filologie 5 5 8 5 31 5

Didaktika konkrétního 
jazyka K Filologie 4 4 9 4 37 3
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Divadelní věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 4 4 3 2 50 2

Egyptology (AJ) K Historické vědy 1 0 3 0 X 0

Estetika P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 2 2 3 0 X 0

Etnologie a kulturní 
antropologie P Historické vědy 6 6 5 5 53 5

Etnologie a kulturní 
antropologie K Historické vědy 1 1 2 0 X 0

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

Filozofie P Filozofie 6 6 10 5 35 5
Fonetika P Filologie 1 1 2 1 50 1
Fonetika K Filologie 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 42/42 2
Germanoslavistika (RJ) P Germanoslavistika 1 1 3 1 40 1
Germánské jazyky P Filologie 2 2 4 2 32 2
Historie – obecné dějiny P Historické vědy 7 7 8 7 50 6
Historie – obecné dějiny K Historické vědy 1 1 1 1 52 0

Hudební věda P Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 3 + 1 3 + 1 3 + 3 2 + 0 45/X 2

Iberoamerikanistika P Historické vědy 1 1 4 1 57 1

Informační věda P Informační studia 
a knihovnictví 4 4 3 4 30 4

Klasická archeologie P Klasická archeologie 8 8 5 6 41 4
Klasická filologie P Filologie 1 1 4 1 47 1
Klinická psychologie 
a psychologie zdraví P Klinická psychologie 

a psychologie zdraví 9 9 7 6 35 6

Klinická psychologie 
a psychologie zdraví K Klinická psychologie 

a psychologie zdraví 4 4 5 3 40 3



Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Korpusová a teore‑ 
tická lingvistika P Korpusová a teore‑ 

tická lingvistika 1 1 3 1 45 1

Latinská medievistika 
a novolatinská studia P Filologie 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 31/55 3

Logika P Logika 1 1 3 1 40 1
Moderní hospodářské 
a sociální dějiny P Historické vědy 8 8 7 7 43 7

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny K Historické vědy 3 3 1 1 55 1

Musicology K Obecná teorie a dějiny 
umění a kultury 1 1 1 0 X 0

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

P Filologie 8 8 5 7 50 7

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

K Filologie 1 1 2 1 32 1

Obecná lingvistika P Filologie 5 5 5 4 40 5
Obecná lingvistika K Filologie 1 1 1 1 49 0
Pedagogika P Pedagogika 1 1 4 1 58 1
Pedagogika K Pedagogika 4 4 4 4 57 4
Politologie P Politologie 2 2 4 2 44 2
Pomocné vědy 
historické P Historické vědy 3 3 5 3 57 3

Religionistika P Filozofie 4 4 3 3 50 3
Románské jazyky P Filologie 2 2 5 2 48 2
Románské jazyky K Filologie 2 2 1 1 44 1
Románské literatury P Filologie 6 6 7 5 40 5
Románské literatury K Filologie 1 1 1 0 X 0
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Studijní obor Forma 
studia* Studijní program

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Slavjanskije filologii 
(RJ) K Filologie 1 1 3 0 X 0

Slovanské filologie P Filologie 4 4 9 3 40 3
Slovanské filologie K Filologie 1 1 3 1 49 1
Slovanské literatury P Filologie 4 4 7 3 30 3
Slovanské literatury K Filologie 1 1 1 0 X 0

Sociální práce P Sociální politika 
a sociální práce 3 3 3 1 40 1

Sociální práce K Sociální politika 
a sociální práce 3 3 2 2 35 2

Social Psychology and 
Psychology of Work K Social Psychology and 

Psychology of Work 1 1 2 0 X 0

Sociální psychologie 
a psychologie práce P Sociální psychologie 

a psychologie práce 4 4 7 4 40 4

Sociální psychologie 
a psychologie práce K Sociální psychologie 

a psychologie práce 3 3 5 1 51 1

Sociologie P Sociologie 5 5 5 3 33 3
Sociologie K Sociologie 2 2 3 2 35 2
Sociology K Sociologie 1 1 2 0 X 0
Translation Studies K Filologie 2 2 3 0 X 0
Translatologie P Filologie 5 5 5 5 31 5
CELKEM 241 240 322 183 174

Vysvětlivky:

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

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

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



Příloha č. 19
 
Doktorské studium – počty studentů po oborech

Studijní obor Počet
Andragogika 1
Anglická a americká literatura 14
Anglický jazyk 18
Anglofonní literatury a kultury 9
Anglophone Literatures and Cultures 1
Archeologie pravěku a středověku 11
Blízkovýchodní studia 3
České dějiny 70
Český jazyk 42
Dějiny a kultury Asie 6
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 22
Dějiny antického starověku 2
Dějiny české literatury a teorie literatury 18
Dějiny výtvarného umění 61
Didaktika dějepisu 2
Didaktika konkrétního jazyka 36
Divadelní věda 18
Egyptologie 10
Egyptology 1
Estetika 7
Etnologie 40
Etnologie a kulturní antropologie 5
Filmová věda 14
Filozofie 28
Fonetika 11

Studijní obor Počet
Germanoslavistika 2
Germanoslawistik 3
Germánské jazyky 6
Germánské jazyky a literatury 8
Germánské literatury 10
Historie – obecné dějiny 51
History – General History 1
Hudební věda 17
Iberoamerikanistika 15
Informační věda 26
Jazyky zemí Asie a Afriky 19
Klasická archeologie 31
Klasická filologie 8
Klinická psychologie 18
Klinická psychologie a psychologie zdraví 9
Korpusová a teoretická lingvistika 1
Kulturologie 1
Latinská medievistika a novolatinská studia 10
Logika 5
Matematická lingvistika 7
Moderní hospodářské a sociální dějiny 46
Musicology 1
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) 31
Obecná lingvistika 16
Obecná psychologie 9
Pedagogika 24
Politologie 20
Pomocné vědy historické 35
Pravěká a středověká archeologie 32
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Studijní obor Počet
Psychologie práce a organizace 5
Religionistika 14
Romance Literatures 1
Románské jazyky 12
Románské literatury 23
Slovanské filologie 33
Slovanské literatury 22
Sociální práce 9
Sociální psychologie 25
Sociální psychologie a psychologie práce 5
Sociologie 40
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 18
Text and Events in Early Modern Europe 
(Erasmus Mundus Joint Doctorate) 2

Translation Studies 3
Translatologie 20
CELKEM 1144



Příloha č. 20
 
Doktorské studium  − počty absolventů po oborech

Studijní obor Počet
České dějiny 8
Český jazyk 3
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 2
Dějiny české literatury a teorie literatury 5
Dějiny výtvarného umění 10
Didaktika konkrétního jazyka 3
Egyptologie 1
Estetika 1
Etnologie 4
Filozofie 3
Fonetika 1
Germánské jazyky a literatury 1
Historie – obecné dějiny 6
Hudební věda 1
Iberoamerikanistika 1
Informační věda 4
Jazyky zemí Asie a Afriky 1
Klasická archeologie 1
Klasická filologie 3
Klinická psychologie 3
Logika 1
Matematická lingvistika 3
Moderní hospodářské a sociální dějiny 5
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) 3
Pedagogika 2

Politologie 3
Pravěká a středověká archeologie 7
Religionistika 1
Románské jazyky 2
Románské literatury 2
Slovanské filologie 4
Slovanské literatury 1
Sociologie 4
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 5
Translatologie 2
Celkem 107
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Příloha č. 21
 
Obhájené disertační práce

Studijní obor Název práce Datum obhajoby

České dějiny Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku 18. 02. 19
České dějiny Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673–1783) 26. 09. 19
České dějiny Osvícenství jako počátek národního obrození? 26. 09. 19
České dějiny Podoby a proměny vztahu muže a ženy ve 2. polovině 19. století 26. 04. 19

České dějiny Vyrovnávání se s komunistickou minulostí: proměny historické edukace 
v České republice po roce 1989 27. 06. 19

České dějiny Historik W. W. Tomek a jeho význam v českém dějepisectví 26. 04. 19

České dějiny Není přítel jako přítel. Židé v národním státě Čechů a Slováků, 
1945–1948 18. 01. 19

České dějiny Žena a válka: Československé ženy sloužící za druhé světové války 
v britských pomocných sborech ATS a WAAF 27. 06. 19

Český jazyk Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolingvistická studie 21. 01. 19
Český jazyk Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu 20. 06. 19
Český jazyk Kronika Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic 26. 06. 19

Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

Historiography of Chinese Astronomy in the Pre ‑war and War ‑time 
Chinese Republic (1911–1949) and in the Early People’s Republic of 
China (1949–1966): Political, Social and Nationalist Influences

18. 09. 19

Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky Historie a orální tradice Altajských Urianchajců 13. 09. 19

Dějiny české literatury 
a teorie literatury

Koncept národního verše v české a zahraniční versologii 19. a 20. 
století – otázky, problémy, polemiky 27. 03. 19

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Josef Václav Frič (1829–1890): V mé bibliothece 25. 09. 19

Dějiny české literatury 
a teorie literatury

Holanova metafora ve sbírkách Vanutí a Na postupu ve světle 
Ricœurovy „živé“ metafory 06. 03. 19

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Varianta v poetice Bohumila Hrabala 18. 09. 19



Studijní obor Název práce Datum obhajoby
Dějiny české literatury 
a teorie literatury

Poetika Vladimíra Holana ve sbírkách z 30. let. Od neosymbolismu 
k tvůrčí občanské angažovanosti 06. 03. 19

Dějiny výtvarného umění České novobarokní sochařství 20. 03. 19
Dějiny výtvarného umění Barokní sochařská dílna Ondřeje Filipa a Jana Antonína Quitainerových 13. 09. 19

Dějiny výtvarného umění Ladislav Machoň a Praha (Život a dílo architekta a vybrané realizace pro 
Prahu) 26. 06. 19

Dějiny výtvarného umění Náhoda jako animátor nezávislého českého umění 60. let 20. století 26. 06. 19
Dějiny výtvarného umění Postmoderna v Čechách: Teorie v praxi / Praxe v teorii 25. 09. 19
Dějiny výtvarného umění Mezi architekturou a uměním: Recepce vzájemných vztahů 26. 06. 19

Dějiny výtvarného umění Divák a publikum výtvarného umenia 50. a 60. rokov 20. storočia 
v Československu a jeho teoretická a umelecká reflekcia 13. 09. 19

Dějiny výtvarného umění Umění mezi sjezdy 26. 06. 19

Dějiny výtvarného umění
MIMO ‑LIDSKÉ: proměny obrazu člověka v malířství druhé poloviny 
čtyřicátých až šedesátých let 20. století. Teoretická a metodologická 
východiska

13. 09. 19

Dějiny výtvarného umění Mariánská úcta v zrcadle olomoucké nástěnné malby pozdního 
středověku 13. 09. 19

Didaktika konkrétního 
jazyka

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se 
zaměřením na výuku češtiny pro cizince 23. 05. 19

Didaktika konkrétního 
jazyka

Teoretická východiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro výuku 
cizích jazyků se zaměřením na španělský jazyk 02. 01. 19

Didaktika konkrétního 
jazyka

English for Medical Purposes: Activating Teaching Methods and their 
Influence on Vocabulary Acquisition 26. 09. 19

Egyptologie Grain Storage in Ancient Egypt (2600–1650 BC). Typology and socio‑
‑economic implications 29. 05. 19

Estetika Proti dualismu – konceptuální umění ve světle funkcionálně ‑normativní 
teorie 18. 06. 19

Etnologie České konvertitky k islámu 03. 12. 19
Etnologie Analytické dispozície vizuálnej etnografie 16. 09. 19
Etnologie Projevy animismu u Khmerů v Kambodži a v jižním Vietnamu 03. 12. 19

Etnologie Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: Životní příběhy 
o druhé světové válce z Neveklovska 26. 03. 19
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Studijní obor Název práce Datum obhajoby

Filozofie Beauty as Unity in Multiplicity in Plotinus 24. 06. 19
Filozofie Filozofie přirozeného jazyka – její úpadek a co po něm 17. 06. 19

Filozofie LE DEVENIR ‑AUTRE DE L‘EXISTENCE, ESSAI SUR LA 
PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE 10. 09. 19

Fonetika Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou 
strukturou 26. 04. 19

Germánské jazyky 
a literatury

Abschiebung/Vertreibung in den deutschen und tschechischen 
Erinnerungskulturen 07. 10. 19

Historie – obecné dějiny Entente Cordiale: vývoj britsko ‑francouzských vztahů na cestě 
k Srdečné dohodě, 1898–1904 20. 02. 19

Historie – obecné dějiny Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století 25. 09. 19
Historie – obecné dějiny Podstata a strategie šíření turnerského „völkisch“ světonázoru 20. 02. 19
Historie – obecné dějiny Velká Británie a Bagdádský pakt (CENTO) v letech 1955–1964 25. 09. 19
Historie – obecné dějiny Argentinská imigrační politika, 1852–1914 20. 02. 19
Historie – obecné dějiny Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě 06. 06. 19

Hudební věda Praha jako evropská operní křižovatka poloviny 19. století se zvláštním 
ohledem na osobnost J. F. Kittla 20. 02. 19

Iberoamerikanistika Impact of Narcoterrorism on the Security Environment in the Americas 27. 06. 19
Informační věda Svobodný software a spolupráce jako směr rozvoje českého knihovnictví 06. 09. 19
Informační věda Self ‑publishing elektronické literatury 08. 04. 19
Informační věda Normalized social distance 24. 06. 19
Informační věda Senioři a problematika digitální propasti 31. 10. 19
Jazyky zemí Asie a Afriky Jazyk a socializace ve dvou romských komunitách 05. 09. 19

Klasická archeologie The Iconography of Crime and Punishment in Greek and Roman Visual 
Arts With Special Regard to Female Transgressors 17. 09. 19

Klasická filologie „Quid bello Punico secundo? Přehodnocení výpovědí tradičně 
editovaných jako „Quid?“ v klasických latinských textech 22. 03. 19

Klasická filologie Les tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite 
scolaire de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles (1623–1773) 12. 09. 19

Klasická filologie Prefix ex‑ u latinských sloves a jeho aspektová funkce 19. 11. 19
Klinická psychologie Sebevražednost seniorů 22. 01. 19



Studijní obor Název práce Datum obhajoby

Klinická psychologie Neuropsychologická diagnostika a psychoedukácia pacientov 
s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES) 21. 08. 19

Klinická psychologie Psychologické aspekty zpívání v pěveckém sboru 22. 01. 19
Logika Pozorování času: Odvozování ve statických světech 20. 09. 19
Matematická lingvistika Atribuce autorství básnických textů 21. 11. 19
Matematická lingvistika Vidová kolokabilita 21. 06. 19
Matematická lingvistika Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka 26. 11. 19
Moderní hospodářské 
a sociální dějiny „Rudolf Slánský (1901–1952). Vzestup a pád stranického funkcionáře“ 24. 06. 19

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Noc v Československu 1945–1960: reprezentace a sociální praxe 30. 09. 19

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Dějiny ÚV KSČ v éře Antonína Novotného 24. 06. 19

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Modernizace mezi Prahou a Kolínem 24. 06. 19

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny

Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu 
Sovětské říše 11. 01. 19

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické 
literatury 04. 04. 19

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

Autobiografie v kontextu teorie pozicionality 21. 11. 19

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830–1914 27. 06. 19

Pedagogika Sociálně výchovné působení a systém pomoci v prostředí romské 
komunity 05. 06. 19

Pedagogika Vliv dopravně preventivních výcvikových kurzů na nehodovost 
a dopravní přestupky u českých řidičů 01. 03. 19

Politologie
Od občanské k politické participaci: nestranické politické subjekty 
v komunální politice v kontextu antistranických postojů, nepolitické 
politiky a kartelizace politických stran

12. 09. 19
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Studijní obor Název práce Datum obhajoby

Politologie Institucionalizace českého stranického systému po roce 2002 12. 09. 19
Politologie Fenomén deteritorializace: Vysílání pracovníků do České republiky 02. 12. 19
Pravěká a středověká 
archeologie

Počátky sakrální architektury v západních Čechách. Kapitoly z církevní 
archeologie 12. 09. 19

Pravěká a středověká 
archeologie

Otázky struktury osídlení severovýchodní části středních Čech ve starší 
době bronzové na příkladu opevněné lokality Brandýs nad Labem ‑Vrábí 21. 05. 19

Pravěká a středověká 
archeologie

Intertekstualne i mityczne. Kompleksy rezydencjonalne Piastów 
i Przemyślidów od połowy X do końca XI stulecia 15. 04. 19

Pravěká a středověká 
archeologie

Symbolika hrobov so zbraňami na konci eneolitu a na začiatku staršej 
doby bronzovej na území Čiech 11. 09. 19

Pravěká a středověká 
archeologie

Mince 9. a 10. století v archeologických nálezech z českých zemí a jejich 
přínos pro počátky našich dějin 12. 09. 19

Pravěká a středověká 
archeologie Možnosti využití 3D rekonstrukčních vizualizací pro archeologii 11. 09. 19

Pravěká a středověká 
archeologie

Vybrané problémy vrcholně středověké transformace moravsko‑
‑slezského pomezí (ve světle archeologických pramenů) 12. 09. 19

Religionistika Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th 
century) 27. 09. 19

Románské jazyky Pokračovatelé posesiv suus a illorum v románských jazycích 05. 06. 19

Románské jazyky Strategie řečové zdvořilosti v jazycích českém a španělském: 
pragmalingvistická a antropolingvistická studie 05. 02. 19

Románské literatury Neorealismus v italské literatuře 24. 06. 19
Románské literatury Commento sopra una canzone d’amore v kontextu své doby 24. 06. 19

Slovanské filologie Vzájemný překlad ve vývoji česko ‑slovenských a slovensko ‑českých 
vztahů. Zčešťování – poslovenčovanie – přepis – prevod – překlad 20. 09. 19

Slovanské filologie Cesty k optimalizaci výuky jazyků a výukových materiálů: Jiný přístup 
k pokročilé jazykové výuce a učení 20. 09. 19

Slovanské filologie Фразеологизмы в политическом дискурсе (на материале публичных 
выступлений политиков в России и Чехии) 19. 12. 19

Slovanské filologie Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva 04. 07. 19

Slovanské literatury Románové světy Ričardase Gavelise a Milana Kundery: Komparativní 
analýza 18. 09. 19



Studijní obor Název práce Datum obhajoby

Sociologie Soumrak sociálního státu? Předkrizové, krizové a postkrizové vývojové 
tendence sociálního státu ve Švédsku 23. 09. 19

Sociologie Občanská společnost jako aktér politického procesu 26. 06. 19

Sociologie Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se 
systémovými opatřeními v Praze 27. 06. 19

Sociologie Public Preferences for Environmental Policies and Behavioural Changes 26. 06. 19
Teorie a dějiny literatur 
zemí Asie a Afriky Téma homosexuality v dílech japonských modernistů 16. 12. 19

Teorie a dějiny literatur 
zemí Asie a Afriky

„Ekologická literatura na Taiwanu a její vliv na občanskou společnost 
(Analýza tvorby spisovatelů Liu Kexianga a Wu Mingyiho)“ 03. 09. 19

Teorie a dějiny literatur 
zemí Asie a Afriky

Populární parafráze klasické japonské literatury v období Edo: Tvůrčí 
strategie v Nise Murasaki inaka Gendži 27. 09. 19

Teorie a dějiny literatur 
zemí Asie a Afriky

„Multilayered Subversion and Double ‑edged Subjectivity: Chinese 
Avant ‑garde Literature of the Second Half of the 1980s“ 03. 09. 19

Teorie a dějiny literatur 
zemí Asie a Afriky Proměny poezie japonských středověkých zenových mnichů 27. 09. 19

Translatologie Kvalita z hlediska tlumočení jako strategického rozhodovacího procesu 
– direkcionalita a strategie při tlumočení právních textů 24. 06. 19

Translatologie Agency and Empowerment in Translation: The Influence of Josef 
Winiwarter and his 1866 English Translation of the Austrian Civil Code 06. 12. 19
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Příloha č. 22
 
Vědecká rada FF UK

 Vědecká rada FF UK v roce 2019 pracovala 
v následujícím složení:
 
 Řádní členové:
 1. prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
 2. doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rezignace 1. 6. 2019
 3. prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
 4. doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.
 5. prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
  doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. jmenování 14. 6. 2019
 6. prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 7. prof. DSW. Dr. hab. Hana Červinková 
 rezignace 15. 10. 2019
 8. prof. Vratislav Doubek, Ph.D.
 9. prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
 10. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 11. prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
 12. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
 13. doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
 14. doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 15. prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
 16. prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
 17. doc. Dr. Ing. Jana Klečková
 18. prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. jmenování 18. 3. 2019
 19. prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
  doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. 
 jmenování 14. 6. 2019
 20. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.
 21. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
 22. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
  doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. jmenování 1. 11. 2019
23. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. rezignace 17. 6. 2019
 24. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

 25. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Dr. h.c.  
  rezignace 28. 2. 2019
 26. prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 27. doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. rezignace 1. 11. 2019
 28. prof. Miroslav Petříček, Dr.
 29. prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 30. doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 31. doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
 32. doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
 33. doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
  doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. 
 jmenování 14. 10. 2019
 34. doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 35. prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 36. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 37. doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 38. prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
 39. doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
 40. prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
 41. doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 42. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
  prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Čestní členové:
 1. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
 2. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
 3. prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 



Příloha č. 23
 
Přehled habilitačních a jmenovacích řízení

Habilitační řízení zahájená v roce 2018

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce Datum 
zahájení

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. Katedra klasické filologie 
FF UPOL

Řecká a latinská 
studia Aurelius Augustinus, Vyznání 20. 12. 18

Habilitační řízení zahájená v roce 2019

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce Datum 
zahájení

Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Katedra romanistiky 
FF Ostravská univerzita 
v Ostravě

Románské 
jazyky

À propos des pratiques scripturales 
dans l’espace virtuel : entre Facebook 
et Twitter

17. 01. 19

Mgr. Jaroslav 
Jiřík, Ph.D.

Prácheňské muzeum 
v Písku Archeologie

Pohřebiště doby stěhování národů 
v Praze ‑Zličíně: Fragment populace 
doby stěhování národů z pohledu ty‑
pologie, chronologie a prostorových 
vztahů na pohřebišti

20. 03. 19

PhDr. Jaroslava 
Dosedlová, Dr.

Psychologický ústav 
FF MU

Klinická 
psychologie

Optimismus a jeho role v kontextu 
zdraví 11. 05. 19

PhDr. Milada 
Sekyrková, CSc.

Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia FF UK

Pomocné vědy 
historické

Univerzita jako úřad? Správní vývoj 
pražské univerzity od tereziánských 
reforem do roku 1950 a její písem‑
nosti (s důrazem na období do 1850)

16. 05. 19

PhDr. Filip 
Coppens, Ph.D.

Český egyptologický 
ústav FF UK Egyptologie

Continuity, Discontinuity and 
Change. Reflections on Egyptian 
Temples in the Ptolemaic and Roman 
Era

30. 05. 19

Mgr. Jan 
Chromý, Ph.D.

Ústav českého jazyka 
a teorie komunikace 
FF UK

Český jazyk Protetické v‑ v češtině 01. 08. 19
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Mgr. Sylva 
Fischerová, Ph.D.

Ústav řeckých a latin‑
ských studií FF UK

Řecká a latinská 
studia

Hippokratovský spis O přirozenosti 
člověka 05. 09. 19

Mgr. Lenka 
Martínková, Ph.D.

Ústav archivnictví a po‑
mocných věd historic‑
kých FF JČU

Pomocné vědy 
historické

Reverendissium officium: Biskupská 
konzistoř v Českých Budějovicích 
na cestě od josefismu k revoluci 
(1785–1850)

25. 09. 19

Mgr. Kamil Činátl, 
PhD.

Ústav českých dějin 
FF UK České dějiny Naše české minulosti aneb jak vzpo‑

mínáme 26. 09. 19

PhDr. Bronislav 
Ostřanský, Ph.D. Orientální ústav AV ČR

Dějiny a kultura 
zemí Asie 
a Afriky

The Jihadist Preachers of the End 
Times: ISIS Apocalyptic Propaganda 30. 09. 19

PaedDr. Luboš 
Merhaut, CSc.

Ústav české literatury 
a komparatistiky FF UK

Dějiny české 
literatury 
a teorie 
literatury

Cesty polemiky: Proměny žánru po‑
lemiky v české literatuře na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století

16. 12. 19

Habilitační řízení projednaná Vědeckou radou FF UK v roce 2019

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 

projednání 
na VR

PhDr. Mariana 
Machová, Ph.D. Ústav anglistiky FF JČU

Anglická 
a americká 
literatura

Místa mezi místy. Pomezí americké 
poezie 21. 03. 19

Mgr. Jan 
Palkoska, Ph.D. ÚFAR FF UK Filozofie The A priori in the Thought of Descar‑

tes: Cognition, Method and Science 21. 03. 19

PhDr. Pavla 
Chejnová, Ph.D.

Katedra českého jazyka 
PedF UK Český jazyk

Acquisition of morphological catego‑
ries and vocabulary in early ontoge‑
nesis of a Czech child

25. 04. 19

PhDr. Petr 
Janeček, Ph.D. ÚETN FF UK Etnologie Mýtus o pérákovi. Městská legenda 

mezi folklorem a populární kulturou 25. 04. 19

Mgr. František 
Tůma, Ph.D.

Katedra anglistiky a ame‑
rikanistiky FF MU Anglický jazyk

Interakce ve výuce anglického jazyka 
na vysoké škole pohledem konver‑
zační analýzy

16. 05. 19



Mgr. Josef 
Hrdlička, Ph.D. ÚČLK FF UK

Dějiny české 
literatury 
a teorie 
literatury

Studie o poezii a poetice 20. 06. 19

Mgr. Bc. David 
Svoboda, Ph.D. KTF UK Filozofie Metafyzika vztahů, Tomáš Akvinský 

a vybraní autoři tomistické tradice 19. 09. 19

PhDr. Jan 
Randák, Ph.D.

Ústav českých dějin 
FF UK České dějiny

V záři rudého kalicha. Politika dějin 
a husitská tradice v Československu 
1948–1956

19. 09. 19

Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Katedra romanistiky 
FF Ostravská univerzita 
v Ostravě

Románské 
jazyky

À propos des pratiques scripturales 
dans l’espace virtuel : entre Facebook 
et Twitter

17. 10. 19

Mgr. Jakub 
Maršálek, Ph.D. ÚDV FF UK

Dějiny a kultury 
zemí Asie 
a Afriky

Proso, pastevectví a dvojuché nádo‑
by: Šíření tibetobarmských jazyků ve 
světle archeologie

17. 10. 19

Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, Ph.D. ÚŘLS FF UK Řecká a latinská 

studia

Polemika mezi cisterciáckým a clu‑
nyjským mnišstvím a spis Apologia 
Bernarda z Clairvaux

21. 11. 19

PhDr. Tomáš 
Klír, Ph.D.

Ústav pro archeologii 
FF UK Archeologie Sociální mobilita rolnictva a procesy 

pustnutí v pozdním středověku 21. 11. 19

Rektor UK jmenoval docentem/docentkou

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce
Datum 

jmenování 
rektorem

Mgr. Václav 
Němec, Ph.D. ÚFAR FF UK Filozofie Metafyzika bytí Tomáše Akvinského 

a její zdroje 01. 01. 19

PhDr. Eva 
Křížová, Ph.D.

Katedra pastorační a so‑
ciální práce ETF UK Sociologie Alternativní medicína v České repub‑

lice 01. 03. 19

PhDr. Radim 
Kočandrle, Ph.D.

Katedra filozofie FF ZČU 
v Plzni Filozofie Anaximenés z Mílétu 01. 04. 19

PhDr. Petr 
Janeček, Ph.D. ÚETN FF UK Etnologie Mýtus o pérákovi. Městská legenda 

mezi folklorem a populární kulturou 01. 08. 19
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PhDr. Mariana 
Machová, Ph.D. Ústav anglistiky FF JČU

Anglická 
a americká 
literatura

Místa mezi místy. Pomezí americké 
poezie 01. 08. 19

Mgr. Jan 
Palkoska, Ph.D. ÚFAR FF UK Filozofie The A priori in the Thought of Descar‑

tes: Cognition, Method and Science 01. 08. 19

Mgr. Bc. David 
Svoboda, Ph.D. KTF UK Filozofie Metafyzika vztahů, Tomáš Akvinský 

a vybraní autoři tomistické tradice 01. 11. 19

PhDr. Jan 
Randák, Ph.D.

Ústav českých dějin FF 
UK České dějiny

V záři rudého kalicha. Politika dějin 
a husitská tradice v Československu 
1948–1956

01. 11. 19

Mgr. Josef 
Hrdlička, Ph.D. ÚČLK FF UK

Dějiny české 
literatury 
a teorie 
literatury

Studie o poezii a poetice 01. 11. 19

Mgr. František 
Tůma, Ph.D.

Katedra anglistiky a ame‑
rikanistiky FF MU Anglický jazyk

Interakce ve výuce anglického jazyka 
na vysoké škole pohledem konver‑
zační analýzy

01. 11. 19

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2019

Jméno Pracoviště Obor
Datum 
zahájení
řízení

doc. PhDr. Michal 
Stehlík, Ph.D.

Ústav českých dějin 
FF UK České dějiny 08. 02. 19



Řízení ke jmenování profesorem projednaná VR FF UK v roce 2019

Jméno Pracoviště Obor
Datum 

projednání 
na VR

doc. PhDr. Miroslav 
Šedivý, Ph.D.

Katedra historických věd 
FF ZČU Světové dějiny a obecné dějiny 21. 02. 19

doc. PhDr. Jitka 
Malečková, CSc. ÚBVA FF UK Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky 21. 02. 19

doc. PhDr. František 
Stellner, Ph.D.

Katedra humanitních 
studií Vysoká škola 
technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích

Světové dějiny a obecné dějiny 17. 10. 19

doc. PhDr. Michal 
Stehlík, Ph.D.

Ústav českých dějin FF 
UK České dějiny 12. 12. 19

Prezident republiky jmenoval profesorem v roce 2019

Jméno Pracoviště Obor

Datum 
jmenování 
preziden‑
tem

doc. Tomáš Glanc, Dr. Slavisches Seminar 
Universität Zürich Slavistika 23. 5. 19

doc. PhDr. Tomáš 
Petráček, Ph.D., Th.D. Pedagogická fakulta UHK Moderní hospodářské a sociální dějiny 18. 12. 19
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Příloha č. 24
 
Projekty řešené na FF UK v roce 2019

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 17‑13671S Publicistika a korespon‑
dence Karla Havlíčka

doc. Mgr. Robert 
Adam, Ph.D. ÚČJTK 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑01246S
Sbírka o ňen (Gnyan 
’bum) staré tibetské ri‑ 
tuální a literární tradice

doc. Daniel 
Berounský, Ph.D. ÚJCA 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑19400S

Balbínova Diva Montis 
Sancti (1665) a její převo‑
dy do národních jazyků 
jako jeden z typů barok‑
ních překladů

PhDr. Alena 
Bočková, Ph.D. JC 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑12892S

Podíl rétoriky a poetiky 
na vývoji hudebních fo‑
rem v období hudebního 
klasicismu

doc. PhDr. 
Roman Dykast, 
CSc.

KEST 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑012055

Královská Horní Lužice. 
Panovnická reprezentace 
– mechanismy vlády – 
symbolická komunikace 
(1319/29–1635)

PhDr. Mlada 
Holá, Ph.D. KPVHAS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑09663S Mýtus jako konstitutivní 
výjimka

doc. Mgr. Radek 
Chlup, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑20152S

Problém demokracie 
v Platónově politické 
filosofii. Kontextuální 
přístup

Mgr. Jakub Jinek, 
Dr. phil. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑01850S Národní divadlo a norma‑
lizace

prof. Vladimír 
Just, CSc. KDV 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑19686S Historická morfologie 
staroarménského slovesa

Dr. hab. Ronald 
Kim ÚSJ 01. 01. 17 31. 12. 19



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 17‑11366S Filmové Prodanky: Zprá‑
va o české společnosti

doc. PhDr. Ivan 
Klimeš KFS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑09539S

Budování scény: česká 
a slovenská kultura fanzi‑
nů od státního socialismu 
k post ‑socialismu

Mgr. Miroslav 
Michela, Ph.D. ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑10799S

Vznik a vývoj slunečního 
kultu a architektury ve 
3. tisíciletí před Kristem 
v Egyptě

Dr. Massimiliano 
Nuzzolo ČegÚ 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑19746S
Podél rozmezí. Východo‑
egejská oblast a západní 
Anatolie v 2. tis. př. n. l.

doc. PhDr. Peter 
Pavúk, Ph.D. ÚKAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑11247S Stupňování adjektiv v la‑
tině

doc. Mgr. Lucie 
Pultrová, Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑01308S

Pinkas jako pramen ke 
studiu správy a vnitřní 
politiky židovských obcí 
Čech v 17. a 18. století

doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. ÚBVA 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑13616S

Postsocialistický produ‑
cent: Skupinová tvůrčí 
práce v české filmové 
a televizní výrobě po 
r. 1989

doc. Mgr. Petr 
Szczepanik, 
Ph.D.

KFS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑18773S Jan Jessenius mezi histo‑
rií, ideologií a politikou

doc. Mgr. Marie 
Šedivá 
Koldinská, Ph.D.

ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑06507S

Bohemikální hagiografie 
o českých světcích od Tri‑
dentina do osvícenských 
reforem

Mgr. Marie 
Škarpová, Ph.D. ÚČLTK 01. 01. 17 31. 12. 19
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GA ČR 17‑10464S

Perinatální rizikové fakto‑
ry, mateřské kompetence 
a psychický vývoj dítěte 
– prospektivní studie od 
prenatálního období do 
předškolního věku

Mgr. et Mgr. Lea 
Takács KPS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑05919S Mezi vnímáním a propo‑
zičním poznáním

prof. PhDr. Karel 
Thein, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑06860S

Neklidní zemřelí. Dekri‑
minalizace, sekularizace 
a medikalizace dobrovol‑
né smrti 17.–19. století

doc. Mgr. 
Daniela Tinková, 
Ph.D.

ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑03207S

Komunity a zdroje v mlad‑ 
ším pravěku pohoří Saba‑
loka, centrální Súdán: od 
analýzy k syntéze

Mgr. Lenka 
Varadzinová, 
Ph.D.

ČegÚ 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 17‑26471S

Československo a Jugo‑
slávie v 70. a 80. letech 
20. století. Politická, so‑
ciální a kulturní interakce 
a vzájemná reflexe obdo‑
bí pozdního socialismu

PhDr. Ondřej 
Vojtěchovský, 
Ph.D.

ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR LA 17‑33849L Filtry, ultrafiltry a souvis‑
losti s forcingem

Mgr. Jonathan 
Verne, 
M.A., Ph.D.

KLOG 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 18‑18675S
Kulturní války a národní 
trajektorie sekularizace 
ve Střední Evropě

prof. PhDr. Pavel 
Barša, Ph.D. ÚPOL 01. 01. 18 31. 12. 19

GA ČR 18‑27994S

Mezinárodní filmový fes‑
tival Karlovy Vary, 1946–
1992: kulturní, (geo)
politické a institucionální 
dějiny v (trans)nacionální 
perspektivě

Mgr. Jindřiška 
Bláhová, Ph.D. KFS 01. 01. 18 31. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 18‑23940S
Partnerské násilí: dife‑
renciace jeho podmínek, 
měření a hodnocení

doc. PhDr. Jiří 
Buriánek, CSc. KSOC 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑16622S

Osobní identita na roz‑
cestí. Fenomenologické, 
genealogické a hegelov‑
ské přístupy

doc. Jakub 
Čapek, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑07309S
Nový zákon 1601: vrchol 
biblické práce v jednotě 
bratrské

PhDr. Robert 
Dittmann, Ph.D. ÚČJTK 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑03643S
Anna Jagellonská – česká 
královna v renesanční 
Evropě, 1503–1547

PhDr. Jaroslava 
Hausenblasová, 
Ph.D.

ÚČD 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑02760S

Inscenování politického 
exilu. Českoslovenští po‑
litici v Londýně za druhé 
světové války

PhDr. et Mgr. 
Pavel Horák, 
Ph.D.

ÚČD 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑01897S

Komplexnost hospodář‑
ství starověkého Přední‑
ho východu. Management 
zdrojů a daňové systémy 
ve 3. a 2. tis. př. n. l.

doc. PhDr. Jana 
Mynářová, Ph.D. ČEgÚ 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑03921S

Sociální otázka in situ: 
sociální politika průmys‑
lových podniků v českých 
zemích, 1879–1914

Mgr. Zdeněk 
Nebřenský, 
Ph.D.

ÚHSD 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑01558S
Hinduismus v Bengálsku 
(Oxfordské dějiny hin‑ 
duismu)

Ing. Mgr. 
Lubomír 
Ondračka

ÚFAR 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑02051S
ECOLE DE PARIS: Výtvar‑
ní umělci z Čech a tzv. pa‑
řížská škola 1918–1938

PhDr. Anna 
Pravdová, Ph.D. ÚDU 01. 01. 18 31. 12. 20
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GA ČR 18‑08260Y

„Primitivní“ a lidové umě‑ 
ní v českém avantgardním 
divadle: kontext, praxe, 
teorie

Mgr. Eva 
Šlaisová, Ph.D. KDV 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑18300S
Zvukové vlastnosti češti‑
ny v komunikaci nerodi‑
lých a rodilých mluvčích

PhDr. Jitka 
Veroňková, Ph.D. FÚ 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑03708S

Proměna egyptské 
společnosti v pozdní 
5. dynastii dle dokladů 
z Džedkareova pyramido‑
vého komplexu

doc. PhDr. Hana 
Vymazalová, 
Ph.D.

ČegÚ 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑00386S
Šlechtická politika habs‑
burské monarchie v dlou‑
hém 19. století

prof. PhDr. Jan 
Županič, Ph.D. ÚČD 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 19‑07268S

Kontinuita, diskontinui‑
ta a změna. Adaptační 
strategie jednotlivců 
a komunit v Egyptě v ob‑
dobí vnitřních a vnějších 
transformací

PhDr. Filip 
Coppens, PhD. ČegÚ 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑07384S
Překonávání dualismu 
mysli a hmoty v novově‑
kém myšlení

Dr. phil. habil. 
Jindřich Karásek, 
Dr.

ÚFAR 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑12742S

České umění 50. let 20. 
století v mezinárodních 
sociokulturních souvis‑
lostech

doc. PhDr. Marie 
Klimešová, Ph.D. ÚDU 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑05180S

Frazeologie v psaných od‑
borných textech českých 
pokročilých studentů ang‑
ličtiny: kontrastivní studie 
jazyka studentů a rodilých 
mluvčích angličtiny

doc. PhDr. 
Markéta Malá, 
Ph.D.

LING 01. 01. 19 31. 12. 21



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 19‑05631S Adjektivní postpozice 
v angličtině

PhDr. Pavlína 
Šaldová, Ph.D. ÚAJD 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑11164S Tisková politika v období 
tzv. normalizace

Mgr. Martin 
Štefek, Ph.D. ÚPOL 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑29633L
Kompaktnostní principy 
a kombinatorické vlast‑
nosti

Mgr. Radek 
Honzík, Ph.D KLOG 01. 01. 19 31. 12. 21

Projekty Grantové agentury ČR. Na FF byly v roce 2019 realizovány tyto 3 skupiny projektů: standardní (základní výzkum), juniorské 
(základní výzkum pro mladé vědce) a LA granty (podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu, princip Lead Agency). 
2 projekty EXPRO (excelence v základním výzkumu) byly realizovány z pozice spolupříjemce,  jsou zaneseny v sekci „partnerství“.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

TA ČR ÉTA TL01000146 Profesionalizace sociální 
práce v České republice 

doc. PhDr. 
Oldřich 
Matoušek

KSP 01. 02. 18 31. 2. 2021

TA ČR ÉTA TL02000041 Lexikálně‑sémantická da‑
tabáze češtiny 

prof. PhDr. 
Aleš Klégr ÚAJD 01. 02. 19 01. 02. 22

TA ČR ÉTA TL02000480

Nástroj k nácviku zvukové 
stránky češtiny pro výuku 
nerodilých mluvčích s dů‑
razem na využití ICT 

PhDr. Jitka 
Veroňková, 
Ph.D.

FÚ 01. 01. 19 31. 12. 21

Projekty TA ČR jsou realizovány v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimen‑
tálního vývoje a inovací ÉTA
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Datum 
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GA UK 940617

Sídelní struktura ostrovů 
Chios, Lesbos a přilehlých 
oblastí v pozdní době 
bronzové

Bc. Kristina 
Jarošová ÚKAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 1182217

Titoismus – patriotis‑
mus – nacionalismus. 
Proměny názorově‑
‑ideových preferencí 
uvnitř srbské společnosti 
v přístupu k národnostní 
otázce v období první 
poloviny osmdesátých let

PhDr. Boris 
Moskovič ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 948417

Diplomatické a obchodní 
smlouvy Velikého Novgo‑
rodu a Pskova s Hanzou 
a řádem německých ry‑
tířů v Livonsku od konce 
12. do začátku 16. století

PhDr. Pavel 
Smrž ÚSD 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 520317
Rukopisný slovník litev‑ 
štiny Františka Ladislava 
Čelakovského

Bc. Anna 
Tollarová ÚVES 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 208217

Zvířata ve středověké 
Praze: archeozoologický 
výzkum a analýza stabil‑
ních izotopů

Mgr. Bc. Olga 
Trojánková ÚPA 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 232217 Rekognice osob s využi‑
tím strojového učení

Mgr. Hana 
Trojanová KPS 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 66217 Filosofické aspekty vě‑
deckých modelů

Mgr. Martin 
Zach ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 19

GA UK 604218 Vizuální paměť a falešné 
vzpomínky

Mgr. Filip 
Děchtěrenko, 
Ph.D.

KPS 01. 01. 18 31. 12. 19



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 786218

Migrace a adolescence 
v literárních textech 
současných švýcarských 
exofonních autorek

Mgr. Jana Dušek 
Pražáková ÚGS 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 899018 Trénink vizuální selektiv‑
ní pozornosti u seniorů

Mgr. Zuzana 
Frydrychová KPS 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 268218

Tlumočení mezi němec‑
kými kolonialisty a míst‑
ním obyvatelstvem v Na‑
mibii během období, kdy 
byla německou kolonií

Mgr. Jelizaveta 
Getta ÚTRL 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 682218 Básně o věcech Mgr. Jakub 
Hankiewicz ÚČLK 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 612218 Rod Kinských ve 20. sto‑
letí

Mgr. Lenka 
Hrdinová ÚSD 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 464218

Performanční strategie 
a genderové perspektivy 
v genealogiích současné‑
ho umění a uměleckých 
institucích

Hana Janečková, 
M.A. ÚDU 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 130318
Křehká stabilita – úživ‑
nost polních systémů ve 
středověkých Čechách

Mgr. Martin 
Janovský ÚPA 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 684218
Role příběhu v multime‑
diálních výukových mate‑
riálech

MgA. Ondřej 
Javora KPS 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 616218

Emoční inteligence, 
regulace emocí a jejich 
diference u osob obou 
pohlaví a osob s různou 
sexuální orientací

Mgr. Jakub 
Jelínek KPS 01. 01. 18 31. 12. 19
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int. řešitele

Datum 
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Datum 
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GA UK 890218
Historik umění Václav 
Mencl a filmová architek‑
tura

Mgr. Tereza 
Johanidesová ÚDU 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 566218

Displaced Persons (pře‑
místěné osoby) v Evropě 
po druhé světové válce 
v československém kon‑
textu

PhDr. Jana 
Kasíková ÚČD 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 882218
Ideologie českých Zele‑
ných a Pirátů v kontextu 
„nové politiky“

Mgr. Matyáš 
Křížkovský UPOL 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 826218

Budovanie identity 
„českej“ a „slovenskej“ 
moderny vo vzťahu k idei 
čechoslovakizmu

JUDr. Lucia 
Kvočáková, Ph.D. ÚDU 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 622218

Kontrastivní studie neo‑
logických výpůjček v češ‑
tině a ve francouzštině 
v oblasti internetové 
komunikace

Mgr. Karolína 
Lipská LING 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 816218 Kodifikace sarkézské 
normanštiny

Mgr. Martin 
Neudörfl ÚRS 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 782218

„Here is no difference be‑
tween Roma and gadže.’ 
Negotiating power, color 
and gender in an East 
Slovak village since 1945.“ 
Zpracování a publikování 
komplexní etnografie vy‑
brané východoslovenské 
vesnice.

Mgr. Jan Ort KSES 01. 01. 18 31. 12. 19



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
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Datum 
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GA UK 552318

Rozvoj psychologické 
metodologie skrze in‑
tegraci Explikačního 
interview a Deskriptivní 
fenomenologicko‑
‑psychologické metody

Bc. Jakub Plachý KPS 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 300218 Paměť a formule v lidové 
písni

Mgr. Ondřej 
Skovajsa, Ph.D. ÚETN 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 598218
Podíl cechmistrů na sprá‑
vě pražských měst v ra‑
ném novověku

PhDr. Jiří Smrž KPVHAS 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 856218

Vizualizace antické archi‑
tektury: zobrazení archi‑
tektonických exteriérů na 
římských freskách z Nea‑
polského zálivu

Mgr. Josef 
Souček UKAR 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 606218

Vlastnictví jako hřích: 
Řeholní kanovníci, mniši 
a majetek v pozdně stře‑
dověké Anglii a střední 
Evropě

Mgr. Kristýna 
Strnadová ÚŘLS 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 38318
Politika vlád Margaret 
Thatcherové vůči střední 
Evropě

Mgr. Ondřej 
Šmigol ÚSD 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 899518

Textilná výroba strednej 
Európy v staršom prave‑
ku a jej porovnanie s egej‑
skou oblasťou

Mgr. Jana 
Šofránková UKAR 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 100218 Britsko ‑kanadské vztahy 
1921–1930 Bc. Martin Šubrt ÚSD 01. 01. 18 31. 12. 19

GA UK 314218
Dějiny finské poezie ve 
světle soudobé finské 
literární vědy

Mgr. Michal Švec ÚČLK 01. 01. 18 31. 12. 20
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GA UK 548418

Jazykový kontakt mezi 
japonskými a korejskými 
dialekty v oblasti Korej‑
ského průlivu – terénní 
výzkum

Mgr. Vít 
Ulman, Ph.D. LING 01. 01. 18 31. 12. 20

GA UK 884119

Recepce ruského formali‑
smu v ukrajinské kultuře 
a národnostní politika 
SSSR v letech 1919−1939

Mgr. Galyna 
Babak ÚVES 01. 01. 19 31. 12. 20

GA UK 910219
Hudební produkce v Che‑
bu ve druhé polovině 
16. století

Mgr. Jan 
Bilwachs ÚHV 01. 01. 19 31. 12. 20

GA UK 156119

Obraz nepřítele v dlou‑
hotrvajících konfliktech 
v post ‑sovětském pro‑
storu

Mgr. Pavlína 
Bláhová KSOC 01. 01. 19 31. 12. 21

GA UK 252519

Václav Majer a sociální 
demokracie v exilu. Cesta 
stranického lídra česko‑
slovenským exilem druhé 
světové a studené války

Mgr. Jan Brož ÚPOL 01. 01. 19 31. 12. 20

GA UK 256119 Dynamika kriminálních 
sítí

Mgr. Tomáš 
Diviák KSOC 01. 01. 19 31. 12. 19

GA UK 676119 Čítanka avesty Mgr. Martin 
Gális ÚSJ 01. 01. 19 31. 12. 20

GA UK 906319
*j ‑epenteze v klasické 
arménštině a nerozluště‑
ný grafém

Mgr. Valerija 
Ivanova ÚSJ 01. 01. 19 31. 12. 19

GA UK 998119

Výzkum postojů vedení 
slovinských komunistů 
vůči Jugoslávii a sociali‑
smu ve druhé polovině 
80. let

Mgr. Michal 
Janíčko ÚSD 01. 01. 19 31. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
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GA UK 140119

Narativní obrazy island‑
ské společnosti v době 
přijetí norské královské 
vlády

Mgr. Lucie 
Korecká ÚGS 01. 01. 19 31. 12. 20

GA UK 92119 Buddhistické myšlení ve 
filmu

Mgr. Milan 
Kroulík ÚFAR 01. 01. 19 31. 12. 21

GA UK 696119

Soukromý a veřejný život 
muslimů v Bosně a Her‑
cegovině na přelomu 19. 
a 20. století

PhDr. Mgr. 
Mujanović 
Mihad

ÚSD 01. 01. 19 31. 12. 20

GA UK 672119
Genderová nespravodli‑
vosť ako súčasť feminis‑
tického vedomia

Mgr. Kristína 
Papcunová KSOC 01. 01. 19 31. 12. 19

GA UK 498119
Ladislav Rychman – re‑
žisér mezi filmem, diva‑
dlem, hudbou a televizí

Mgr. Miroslava 
Papežová KFS 01. 01. 19 31. 12. 20

GA UK 504119 Raně středověké hradiště 
Prácheň Mgr. Martin Pták ÚPA 01. 01. 19 31. 12. 21

GA UK 208119

Komparativní pohled na 
tlumočení v Tanzanii, 
Keni a Papui Nové Guineji 
od dob koloniální nadvlá‑
dy až po současnost

Bc. Michael 
Rada ÚTRL 01. 01. 19 31. 12. 21

GA UK 778119

Vliv starších uměleckých 
tradic islámského světa 
na tvorbu evropských 
architektů v Káhiře v prů‑
běhu 20. století

Mgr. Martin 
Rudiš KBV 01. 01. 19 31. 12. 21

GA UK 1068119

Nejstarší mluvčí češtiny 
v Buenos Aires: uchová‑
vání a předávání jazyka 
předků

Mgr. et Mgr. 
Bc. Marie 
Štěpánová

ÚČJTK 01. 01. 19 31. 12. 19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 84119

Mezinárodní výzkumný 
projekt SIRIUS: Psycho‑
sociální aspekty skupino‑
vých jevů, úrovně životní 
spokojenosti a úrovně 
únavy u členů posádky 
v průběhu simulace dlou‑
hodobého kosmického 
letu

Mgr. Pavla 
Tefelnerová KPS 01. 01. 19 31. 12. 21

GA UK 788119

Od Gottwalda k Francovi. 
Český a slovenský povoj‑
nový exil vo frankistic‑
kom Španielsku

Mgr. Maroš 
Timko SIAS 01. 01. 19 31. 12. 19

GA UK 574119

Integrace vulgarismů 
v jazycích Asie − role iko‑
nicity v přejímání tabuo‑
vého lexika

Mgr. Aldana 
Vlasáková ÚJCA 01. 01. 19 31. 12. 21

GA UK 394119

Sociální struktury raně 
středověkých populací 
pohledem archeologie 
a antropologie

Mgr. Bc. Hana 
Vondrová ÚPA 01. 01. 19 31. 12. 21

Vědecké projekty vnitřního grantového financování na UK pro studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. 
GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu, o poskytnutí účelové podpory rozhoduje MŠMT.



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MK ČR NAKI II DG16P02B018 Abeceda českých reálií prof. PhDr. Hana 
Gladkova, CSc. KJBS 01. 03. 16 31. 12. 20

MK ČR NAKI II DG18P02OVV030

Řeč materiálu – tradiční 
řemeslné technologie pro 
záchranu kulturního dě‑
dictví a současný životní 
styl

PhDr. Barbora 
Půtová, Ph.D. 
et Ph.D.

ÚETN 01. 03. 18 31. 12. 22

NAKI: Projekty realizované v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI II, poskytovatel: Ministerstvo 
kultury ČR

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MK ČR MK 85112/2019 OM
Kongres polonistických 
studií v České republice 
v roce 2019

prof. PhDr. 
Zdeněk Beneš, 
CSc.

ÚČD 09 .09. 19 31. 12. 19

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR, Odborem muzeí. Filozofické fakultě byla dotace poskytnuta účelově nakolik disponu‑
je v ČR jedinečným odborným zázemím v oblasti polonistických studií.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MK ČR Odbor 
regionální 
a národnostní 
kultury

26‑12032/2018‑LK/
ORNK

Studia Ethnologica 
Pragensia, ročník 10, 
2019

doc. PhDr. Peter 
Janeček, Ph.D. ÚETN 01. 01. 19 31. 12. 19

Ministerstvo kultury ČR, Odbor regionální a národnostní kultury, poskytlo účelovou dotaci pro 1. číslo se zaměřením na problematiku 
etnografie dělnictva. 
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropský 
parlament DG 
LINC

EP 06‑2019‑2020

Quality  assurance − Eu‑
ropean Masters in Confe‑
rence Interpreting Con‑
sortium project (QA EMCI 
project) 2019−2020

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 10. 19 30. 09. 20

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropská ko‑
mise DG SCIC

EC 02 ‑ 2019‑2020 
‑ SCIC.B.1 (2019) 
5587807 

EMCI module/specialisa‑
tion – 2nd year of the Mas‑
ters course of Conference 
Interpreting – Charles 
University – Institute of 
Translation Studies – 3rd 
and 4th semester – acade‑
mic year 2019–2020

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 20. 06. 19 31. 07. 20

Evropská 
komise − Ho‑
rizon 2020 − 
MSCA‑ITN

812764
Migration and Modernity: 
Historical and Cultural 
Challenges (MOVES)

prof. PhDr. 
Martin 
Procházka, CSc.

ÚALK 01. 03. 19 28. 02. 23

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑CZ01‑
‑KA203‑048165

United in Diversity' − An 
Interdisciplinary Study of 
Contemporary European 
Jewry and Its Reflection

prof. PhDr. Jiří 
Holý, DrSc. ÚČLK 01. 09. 18 31. 12. 20

EK DG SCIC: Projekty realizované díky podpoře Evropské komise – DG SCIC (Generální ředitelství pro tlumočení).
Akce „Marie Skłodowska‑Curie“ (Marie Skłodowska‑Curie Actions, MSCA) − Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks − ITN).
Erasmus+ je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Program podporuje nadnárodní 
partnerství a úsilí členských států o modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Finanční podporu poskytuje Evropská 
komise.



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (Velké 
infrastruktury)

LM2015044 Český národní korpus Mgr. Michal 
Křen, Ph.D. ÚCNK 01. 01. 16 31. 12. 19

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (Velké 
infrastruktury)

LM2018101

Digitální výzkumná infra‑
struktura pro jazykové 
technologie, umění a hu‑
manitní vědy

Mgr. Jan Sládek, 
Ph.D. FF 01. 01. 19 31. 12. 22

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy 
(MOBILITY)

8J19AT033 Kompaktnost a Cantorův 
prostor

doc. Mgr. Radek 
Honzík, Ph.D. KLOG 01. 01. 19 31. 12. 20

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy 
(MOBILITY)

8JPL19067

Proměny předvolebních 
diskurzů v Polsku a České 
republice po roce 1989: 
politické žánry, komuni‑
kační strategie, mediální 
obrazy

Renata Rusin 
Dybalska, Ph.D. KSES 01. 01. 19 31. 12. 20

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy 
(MOBILITY)

8J19FR009

Les emprunts néolo‑
giques et leurs équiva‑
lents en français et en 
tchèque contemporain, 
étude outillée sur corpus

Mgr. Radka 
Mudrochová,
Ph.D.

ÚRS 01. 01. 19 31. 12. 20

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy 
(MOBILITY)

8JPL19064
Holokaust v popkultuře – 
v polské a české populár‑
ní literatuře a umění

prof. PhDr. Jiří 
Holý, DrSc. ÚČLK 01. 01. 19 31. 12. 20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Pod‑
pora ústřed‑
ních a me‑
zinárodních 
kol soutěží 
a přehlídek 
v zájmovém 
vzdělávání pro 
rok 2019

MSMT‑9085/2019‑2 International Lingustics 
Olympiad 2019

Mgr. Michal 
Láznička KBV 01. 01. 19 31. 12. 19

Projekty realizované za podpory MŠMT zaměřené na vědu, výzkum, inovace a vzdělávání.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Fond 
vzdělávací 
politiky

MSMT‑16847/2019‑
1

Inovace malých, strate‑
gicky významných pro‑
gramů na FF UK

doc. PhDr. 
Michal 
Pullmann, Ph.D.

FF 01. 01. 19 31. 12. 19

MŠMT – Fond 
vzdělávací 
politiky

MSMT‑16847/2019‑
1

Podpora rozvoje studij‑
ních programů pregradu‑
ální přípravy pedagogic‑
kých pracovníků na FF UK

Mgr. Kateřina 
Šormová, Ph.D. ÚČJTK 01. 06. 19 31. 12. 19

Projekty realizované za podpory MŠMT zaměřené na vědu, výzkum, inovace a vzdělávání.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Cen‑
tralizovaný 
rozvojový pro‑
jekt (CRP)

MSMT‑11526/2019‑
1

Učitelství pro střední ško‑
ly na filozofických a pří‑
rodovědeckých fakultách 
v České republice

doc. Mgr. Libuše 
Heczková, Ph.D. FF 01. 01. 19 31. 12. 19

Projekt realizovaný za podpory MŠMT zaměřený na rozvoj instituce (CRP).



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606201

Cyklus přednášek v AJ 
ke třem velkým římským 
eposům (Aeneis, Meta‑
morphoseis, De rerum 
natura)

Mgr. Michal 
Ctibor, Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606202

Hostující profesoři a ino‑
vace povinných profilo‑
vých předmětů Metody 
výzkumné práce v tlumo‑
čení (ANMT0006), Teorie 
tlumočení (ANMT0002) 
− pro studenty magi‑
sterského studijního 
oboru Tlumočnictví a Zá‑
klady teorie tlumočení 
(ASZTT0001) − pro stu‑
denty bakalářského stu‑
dijního programu Překla‑
datelství a tlumočnictví

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606203 Medieval Latin Paleogra‑

phy I,II

doc. Mgr. Lucie 
Doležalová, M.A., 
Ph.D.

ÚŘLS 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606204

Odborná exkurze do 
Berlína se zaměřením na 
historická výročí 2019

Mgr. Jelizaveta 
Getta ÚTRL 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606205 European Aesthetics in 

the 21st century

Mgr. Tereza 
Hadravová, 
Ph.D.

KEST 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606206

Filozofické a historické 
aspekty moderní mate‑
matiky

doc. Mgr. Radek 
Honzík, Ph.D. KLOG 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606207

Inovace předmětu AHS 
555032 Euroatlantické 
vztahy ve 20. století

prof. PhDr. 
Václav Horčička, 
Ph.D.

ÚSD 01. 01. 19 31. 12. 20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606208

Vývoj studijního předmě‑
tu Central and Eastern 
Europe in ethnological 
perspective

Mgr. Lenka 
Jakoubková 
Budilová, Ph.D.

ÚETN 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606209

Internacionalizace etno‑
logických předmětů s ak‑
centem na folkloristická 
a etnologická studia

doc. PhDr. Petr 
Janeček, Ph.D. ÚETN 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606210

Tvorba nového předmětu 
„Rethinking Cold War: 
History, Intepretations 
and Approaches“

PhDr. Jan Koura, 
Ph.D. ÚSD 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606211

Inovace kurzu 
AET500100 Multicultura‑
lism. Theory and Practice

Mgr. Petra 
Lupták Burzová, 
Ph.D.

ÚETN 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606212

Zavedení anglickojazyčné 
výuky předmětu Analýza 
diskurzu

doc. PhDr. Jiří 
Nekvapil, CSc. LING 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606213

Inovace základních ang‑ 
lických kurzů z oblasti 
sociálních deviací

Mgr. Zuzana 
Podaná, Ph.D. KSOC 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606214

Ruské dějiny v zrcadle 
kultury a společnosti 
(příprava a realizace cizo‑
jazyčných kurzů)

PhDr. Marek 
Příhoda, Ph.D. ÚVES 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606215

Inovace a tvorba předmě‑
tů s tématikou aplikované 
antropologie

PhDr. Barbora 
Půtová, Ph.D., 
Ph.D.

ÚETN 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606216

Foucaultovo imaginá‑ 
rium: život, dílo a myšlení 
francouzského filosofa

doc. JUDr. PhDr. 
Jakub Rákosník, 
Ph.D.

ÚHSD 01. 01. 19 31. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606217

Cognitive Concepts in 
Czech Language and 
Culture (Kognitivní kon‑
cepty v českém jazyce 
a kultuře)

doc. PhDr. Lucie 
Saicová 
Římalová, Ph.D.

ÚČJTK 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606218 Hebrew Paleography of 

Early Modern Ashkenaz
doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. KBV 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606219

Introduction to Language 
Biology and Psychophysio‑ 
logy (Úvod do biologie 
a psychofyziologie jazyka)

doc. PhDr. Filip 
Smolík, Ph.D. ÚISK 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606220

Social Policy in CR − roz‑
šíření portfolia předmětů 
vyučovaných na katedře 
sociální práce FF UK v ang‑ 
lickém jazyce

PhDr. Kateřina 
Šámalová, Ph.D. SOCP 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606221 Language Testing and 

Assesment
Mgr. Kateřina 
Šormová, Ph.D. ÚČJTK 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606222

Introduction to Feminist 
and Queer Theory in Con‑
temporary Art

Mgr. Zuzana 
Štefková, Ph.D. ÚDU 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606223

Tvorba nového kurzu 
Czech Philosophy of XXth 
Century in Context

Mgr. Ondřej 
Švec, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606224

Zpracování dat pro Di‑
gital Humanities / Data 
Processing in Digital Hu‑
manities

Mgr. Ondřej 
Tichý, Ph.D. ÚAJD 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606225

Zahraničněpolitické kon‑
cepce Sovětského svazu 
(Ruska) ve 20. a na počát‑
ku 21. století

PhDr. Stanislav 
Tumis, M.A., 
Ph.D.

ÚVES 01. 01. 19 31. 12. 20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606226 Introduction to Jewish 

Philosophical Thought
Mgr. Dita Válová, 
Ph.D. ÚFAR 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606227 Kurzy klasických jazyků 

v angičtině
Mgr. Martina 
Vaníková, Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606228 Tutor centrum pro analý‑

zu dat
Bc. Aleš 
Vomáčka KSOC 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606229

Vytvoření nového před‑
mětu Insights into Czech 
Literature, Language, 
Culture and Mentality

Mgr. Blanka 
Zádrapová JC 01. 01. 19 31. 12. 20

MŠMT – Insti‑
tucionální plán 23606230 Islamic Law and Society PhDr. Josef 

Ženka, Ph.D. KBV 01. 01. 19 31. 12. 20

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Magistrát Hl. 
m. Prahy

DOT/61/07/010438/ 
2019

Hledá se Sofie − Dětská 
univerzita FF UK

MgA. Zuzana 
Frantová LVT 18. 09. 19 31. 12. 19

Projekt realizovaný za finanční podpory hl. m. Prahy jakožto partnera při pořádání akcí v oblasti volného času dětí a mládeže.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Magistrát Hl. 
m. Prahy

DOT/54/12/017440/ 
2019

Obnova zeleně v Kampusu 
Hybernská

Mgr. Jan 
Bičovský, Ph.D. ÚSJ podzim 

2019 31. 12. 20

Magistrát Hl. 
m. Prahy

DOT/54/12/017439/ 
2019

Zelené stěny v Kampusu 
Hybernská

Mgr. Jan 
Bičovský, Ph.D. ÚSJ podzim 

2019 31. 12. 20

Projekty byly realizované za finanční podpory hl. m. Prahy v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostře‑
dí hl. m. Prahy pro rok 2019.



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropská ko‑
mise DG SCIC

EC 10‑2018‑
2019 ‑ SCI‑
C.B.1(2018)4733309

Quality Assurance: 
European Masters in 
Conference Interpre‑
ting Consortium project 
2018–2019

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 10. 18 30. 09. 19

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2016‑1‑FR01‑
‑KA203‑023980

Facing Europe in Crisis: 
Shakespeare’s world and 
present challenges (New 
Faces)

prof. PhDr. 
Martin Procházka, 
CSc.

ÚALK 01. 09. 16 31. 08. 19

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2016‑1‑SK01‑
‑KA202‑022602

Inovácia didaktiky róm‑
skeho jazyka k inkluzív‑
nemu vzdelávaniu žiakov 
zo znevýhodneného pro‑
stredia

PhDr. Jan 
Červenka, Ph.D. KSES 01. 09. 16 31. 08. 19

Evropská 
komise – Eras‑
mus + [Budo‑
vání kapacit]

574069‑EPP‑1‑
2016‑1‑AT ‑EPPKA2‑
CBHE ‑JP

Fostering multi ‑lateral 
knowledge networks of 
transdisciplinary studies 
to tackle global challen‑
ges

PhDr. Tomáš 
Petrů, Ph.D. ÚJCA 15. 10. 16 15. 10. 19

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2017‑1‑SK01‑
‑KA204‑035420 Age Management Uptake

PhDr. Mgr. 
Renata 
Kocianová, Ph.D.

KANPR 01. 09. 17 29. 02. 20

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑BG01‑
‑KA203‑047873

International Translator 
Passport: Developing 
Functional Translation 
Strategies for Varieties of 
Text Types

Mgr. Božana 
Niševa, Ph.D. KJBS 01. 09. 18 31. 08. 20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑SE01‑
‑KA203‑039133

Romani studies at Univer‑
sities in Europe: Develop‑
ment and Innovations

Mgr. Markéta 
Hajská KSES 01. 09. 18 31. 08. 21

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2019‑1‑NL01‑
‑KA203‑060532

Teaching European Histo‑
ry in the 21st Century

Mgr. Jaroslav 
Ira, Ph.D. ÚSD 01. 09. 19 31. 08. 22

Evropská 
komise – 
Erasmus + 
[Strategická 
partnerství]

2019‑1‑PL01‑
‑KA203‑065746

Mediation in Language 
Learning and Teaching

Mgr. Michaela 
Konárková JC 03. 11. 19 02. 11. 21

HERA Joint 
Research Pro‑
gramme „Uses 
of the Past“ 
(UP)

15.037

Sound Memories: The 
Musical Past in Late‑
‑Medieval and Early‑
‑Modern Europe (Soun‑
dMe)

PhDr. Lenka 
Hlávková, Ph.D. ÚHV 01. 07. 16 30. 11. 19

Evropská ko‑
mise – H2020 692919

Cultural Opposition: 
Understanding the Cul‑
tural Heritage of Dissent 
in the Former Socialist 
Countries (COURAGE)

Mgr. Miroslav 
Michela, Ph.D. ÚČD 01. 02. 16 31. 01. 19

Evropská ko‑
mise – H2020 769827

Re ‑designing access to 
CH for a wider participa‑
tion in preservation, (re)
use and management of 
European culture

prof. PhDr. Luďa 
Klusáková, CSc. ÚSD 01. 11. 17 31. 10. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MK ČR – 
NAKI II DG16P02M022

Analýza, popis a archiva‑
ce souborných informací 
o vlastnostech předmětů 
kulturního dědictví a vy‑
užití těchto informací 
v restaurátorské, kon‑
zervátorské a badatelské 
praxi

doc. PhDr. Petr 
Zemánek, CSc. ÚSJ 01. 03. 16 31. 12. 20

MK ČR – 
NAKI II DG16P02H005

Laterna Magika. Historie 
a současnost, dokumen‑
tace, uchování a zpřístup‑
nění

PhDr. Kateřina 
Svatoňová, Ph.D. KFS 01. 04. 16 31. 12. 19

MK ČR – 
NAKI II DG18P02OVV043

Podpora mezigenerač‑
ního dialogu a kulturní 
participace seniorů jako 
nástrojů přenosu a sdílení 
kulturních hodnot na 
lokální a regionální úrovni

PhDr. Renata 
Kociánová, Ph.D. KSP 01. 03. 18 31. 12. 20

GA ČR 17‑20238S
Civilizovaná žena: ideál 
i paradox prvorepubliko‑
vé vizuální kultury

doc. PhDr. Li‑
buše Heczko‑
vá, Ph.D.

ÚČLAK 01. 01. 17 31. 12. 19

GA ČR 18‑07366S
Krásný Dvůr v kontextu 
evropských krajinářských 
parků

doc. PhDr. Zde‑
něk Hojda, CSc. KPVHAS 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑08651S
Míšení žánrů, stylů a dis‑
kurzů v současné české 
veřejné komunikaci

prof. PhDr. Petr 
Mareš, CSc. ÚČJTK 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑05838S Metafyzika vztahů ve 
druhé scholastice

Mgr. Lukáš No‑
vák, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 18 31. 12. 20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 19‑08667S

Ženy v české a českoslo‑
venské vědě v první polo‑
vině 20. století (příjemce 
Masarykův ústav a Archiv 
AV ČR, v. v. i.)

doc. Mgr. Libuše 
Heczková, Ph.D. ÚČLAK 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑09017S

Česká univerzitní polo‑
nistika do roku 1939 (od 
polonofilství k systema‑
tickému bádání o ději‑
nách polského jazyka 
a literatury (příjemce 
Historický ústav AV 
ČR, v. v. i.)

Renata Rusin 
Dybalska KSES 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑04236S

Zjednodušující předpo‑
klady a nekauzální vy‑
světlení (příjemce Univer‑
zita Palackého v Olomou‑
ci, Filozofická fakulta

Mgr. Roman 
Zach ÚFAR 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑28306X

Staré mýty, nová fakta: 
české země v centru 
hudebního dění 15. sto‑
letí (příjemce Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR)

Mgr. Jan 
Ciglbauer, Ph.D. ÚHV 01. 01. 19 31. 12. 23

GA ČR 19‑26628X

Genocida, poválečná mi‑
grace a sociální mobilita: 
provázanost zkušenosti 
Romů a Židů (příjemce 
Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR)

Mgr. Helena 
Sadílková, 
M.A., Ph.D.

KSES 01. 01. 19 31. 12. 23

TA ČR ÉTA TL02000146
Webový pravopisný, gra‑
matický a typografický 
korektor pro český jazyk

doc. RNDr. 
Vladimír 
Petkevič, CSc.

ÚTKL 01. 02. 19 01. 05. 22



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

UK − PRIMUS PRIMUS/HUM/3
Laboratoř studií pokro‑
čilého multimediálního 
vzdělávání

Mgr. Vít 
Šisler, Ph.D. ÚISK 01. 01. 17 31. 12. 19

COST (Who 
cares in Euro‑
pe?)

CA18119
Actors and Networks of 
Family Welfare in Bohe‑
mian lands

doc. JUDr. PhDr. 
Jakub Rákosník, 
Ph.D.

ÚHSD 20. 03. 19 19. 03. 23

Česko‑
‑bavorská 
výzkumná 
konzorcia 
2017–2020 
(BTHA)

BTHA ‑FV‑3

Grenze/n in nationalen 
und transnationalen 
Erinnerungskulturen 
zwischen Tschechien und 
Bayern

prof. Dr. Man‑
fred Weinberg ÚGS 01. 07. 17 31. 12. 20

EK DG SCIC: Projekty realizované díky podpoře Evropské komise – DG SCIC (Generální ředitelství pro tlumočení).
EK Erasmus+:  Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Program podporuje nadnárodní 
partnerství a úsilí členských států o modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.
EK H2020: Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014–2020 určuje rámec pro unijní podporu 
výzkumných a inovačních činností. Třemi základními prioritami jsou: vynikající věda, vedoucí postavení průmyslu a společenské výzvy.
GA ČR: Projekty Grantové agentury ČR. Na FF jsou v roli spolupříjemce realizovány standardní projkety a projekty EXPRO
HERA: Společný výzkumný program HERA (Humanities in the European Research Area) vychází z iniciativy členských zemí s podporou 
Evropské komise. Zastřešující téma třetího běhu (2016–2019) má název Využití minulosti (The Uses of the Past – UP).
MK ČR – NAKI: Projekty realizované v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI II, poskytovatel: 
Ministerstvo kultury ČR
UK − Primus: Primus je centrální soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit nadějné mladé vědecké pracovníky se 
zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a přípravě excelentních projektů.
COST: Jedná se o program evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co‑operation in Scientific and 
Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí ‑ ACTION.
Česko‑bavorská výzkumná konzorcia: Tento program podporuje spolupráci v oblasti výzkumu mezi Bavorskem a Českou republikou v 
rámci tematických výzkumných konsorcií, na nichž se na obou stranách podílí nejméně dvě partnerské instituce.
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Chiang Ching‑
‑kuo Foundati‑
on (CCKF)

XP001−U−16

Continuation of the 
Chiang Ching ‑kuo Foun‑
dation International Sino‑
logical Center at Charles 
University in Prague

prof. PhDr. Olga 
Lomová, CSc. ÚDV 01. 01. 18 31. 12. 20

The Academy 
of Korean 
Studies – Core 
University 
Program for 
Korean Stu‑
dies

AKS−2015−
OLU−2250008

Highlights of Korean Tra‑
dition in the Multidisci‑
plinary Perspective

doc. PhDr. 
Miriam 
Löwensteinová, 
Ph.D.

ÚDV 01. 09. 15 31. 08. 20

Literature 
Translation 
Institute of 
Korea

Workshop on Korean Pro‑
se: Reading and transla‑
ting Kim Eonsu

doc. PhDr. 
Miriam 
Löwensteinová, 
Ph.D.

ÚAS 01. 09. 19 30. 11. 19

Literature 
Translation 
Institute of 
Korea

Gojeon tongbyeon Mgr. Ondřej 
Pittauer Vyd 21. 08. 19 07. 11. 19

AKTION (Dům 
zahraniční 
spolupráce)

84p9

Komunikace dítěte 
s Downovým syndromem 
v česko ‑německém jazy‑
kovém prostředí

Mgr. Kamila 
Homolková ÚČJTK 22. 04. 19 29. 04. 19

AKTION (Dům 
zahraniční 
spolupráce)

82p4 Jazyky starého Orientu: 
rozumět a vylepšit

Mgr. Pavel 
Čech, Ph.D. ÚSJ 15. 06. 18 30. 03. 19

Boris Nemtsov 
Foundation for 
Freedom

2018/0016; 
2018/0017

Akademické centrum 
Borise Němcova pro stu‑
dium Ruska

PhDr. Marek 
Příhoda, Ph.D. ÚVES 10. 05. 17 10. 05. 22



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Státní fond ki‑
nematografie 
– Konference 
a výzkumné 
projekty v ob‑
lasti filmové 
vědy

1377/2016 Současný český doku‑
mentární film

Mgr. Magda 
Španihelová KFS 01. 10. 16 31. 12. 19

Japan Founda‑
tion

smlouva ze dne 
5. 11. 2019

Corpora and Japanese 
Linguistics

Mgr. Petra 
Kanasugi, Ph.D. ÚDV/ÚAS 01. 06. 19 31. 03. 20

Embassy of 
Ireland

Memorandum of 
Understanding ze 
dne 5. 2. 2019

Centre for Irish Studies at 
the Faculty of Arts, Char‑
les University

prof. Mgr. 
Ondřej Pilný, 
Ph.D.

ÚALK 01. 01. 19 30. 06. 20

Department of 
Culture, Heri‑
tage and the 
Gaeltacht

smlouva ze dne 
17. 10. 2016 Irish language courses

prof. Mgr. 
Ondřej Pilný, 
Ph.D.

ÚALK 01. 01. 17 30. 09. 19

Department of 
Culture, Heri‑
tage and the 
Gaeltacht

smlouva ze dne 
4. 2. 2020 Irish language courses

prof. Mgr. 
Ondřej Pilný, 
Ph.D.

ÚALK 01. 10. 19 30. 09. 22

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

4‑19‑9362

Spása duše i okázalé 
představení. Židovské 
konverze ve středoevrop‑
ském prostoru do roku 
1848

Mgr. Pavel 
Kocman KBV 15. 10. 19 17. 10. 19

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

5‑19‑9469
Jan Mukařovský a Hans 
Georg Gadamer. Dva dru‑
hy čtení literárního textu

doc. Filip 
Charvát, M.A. ÚGS 01. 05. 19 01. 11. 19

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

5‑19‑9780
Publikace Franz Kafka 
v interkulturním kon‑
textu

prof. Manfred 
Weinberg ÚGS 01. 07. 19 31. 03. 20
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

5 19 10022
Arnošt Vilém Kraus 
(1859−1943). Pražský 
vědec a kulturní politik

Mgr. Helena 
Březinová, Ph.D. ÚGS 30. 10. 19 02. 02. 20

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

5 19 10024

Kompendium německé 
literatury z Prahy a čes‑
kých zemí − český pře‑
klad

Mgr. Štěpán 
Zbytovský ÚGS 15. 10. 19 31. 12. 20

Nadace Český 
hudební fond 2019/0706

Boethius – De institutio‑
ne musica liber I. Komen‑
tovaná revize překladu 
Antonína Burdy (1971). 
Třetí fáze

Mgr. Jan 
Baťa, Ph.D. ÚHV 02. 05. 19 31. 12. 19

Nadační fond 
obětem holo‑
caustu

B‑18‑18‑026
Příprava Lexikonu holo‑
kaustu: šoa v polské, čes‑
ké a slovenské literatuře

prof. PhDr. Jiří 
Holý, DrSc. ÚČLK 01. 01. 19 30. 11. 19

Rothschild 
Foundation 
(Hanadiv) Eu‑
rope

043/17

The Next Step for Jewish 
Studies in Prague in 
Prague: Creating Partner‑
ships, Fostering Dialogue, 
Sharing Knowledge

PhDr. Milan 
Žonca, Ph.D. KBV 01. 01. 18 31. 12. 21

The European 
Association 
for Jewish 
Studies

Nachmanides Forum 
2019

doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. KBV 15. 09. 19 17. 09. 19

International 
Visegrad Fund 
[Visegrad+ 
Grant]

21730335
Visegrad Eastern Partner‑
ship Literary Award 2018 
(VEaPLA)

Mgr. Tereza 
Chlaňová, Ph.D. ÚVES 15. 02. 18 01. 06. 19

International 
Visegrad Fund 
[Visegrad 
Grant]

21910111 Perspectives of V4 
Translation Studies

doc. Simona 
Kolmanová, 
Ph.D.

KSES 10. 06. 19 10. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

CELSA CELSA/18/014
The landscape setting of 
the pyramids of Abusir 
(Egypt)

Mgr. Martin 
Odler (prof. Mgr. 
Miroslav Bárta, 
Dr.)

ČEgÚ 01. 10. 18 30. 09. 20

4EU+ Alliance 4EU+/19/11
Intensify the existing 
academic and student 
cooperation

prof. PhDr. 
Václav Horčička, 
Ph.D.

ÚSD 15. 04. 19 15. 12. 19

AKTION: program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.
Česko ‑německý fond budoucnosti: podpora kultury, vědeckých projektů, publikací, konferencí atd.
Nadační fond obětem holocaustu: podpora dokumentací, výzkumných prací, publikací, seminářů atd.
IVF (International Visegrad Fund): podpora projektů zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, přeshraniční spolupráce. Podpora 
rozvoje užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu V4, mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména v regionech západního 
Balkánu a Východního partnerství.
CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance): výzkumný fond CELSA má posilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží 
k výměně poznatků jako např.: hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a další.
4EU+ Alliance: partnerství 6 významných evropských univerzit pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání 
a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků 
i myšlenek a také pro sdílení infrastruktur.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260478a /2018 Krize racionality a moder‑
ní myšlení

doc. Mgr. Jakub 
Čapek, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 18 31. 12. 19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260479a /2018 Literatura a performati‑
vita

doc. PhDr. Jan 
Wiendl, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 18 31. 12. 19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260480a /2018 Středověk v interdiscipli‑
nárních souvislostech

prof. PhDr. Jan 
Čermák, CSc. ÚAJD 01. 01. 18 31. 12. 19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

UK − Primus PRIMUS/17/
HUM/19

Osvojování si kontrastní 
kvantity: input a per‑
cepční zpracování samo‑
hláskové délky v prvních 
měsících života

Kateřina 
Chládková, M.A., 
Ph.D.

FÚ 01. 07. 18 31. 12. 20

UK − Primus PRIMUS/17/
HUM/30

Technologie v předklasic‑
kém Řecku Dr. Marek Verčík ÚKAR 01. 01. 18 31. 12. 20

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260481a/2018 Jazyk a nástroje pro jeho 
zkoumání

Dr. phil. Markus 
Giger ÚVES 01. 01. 18 31. 12. 19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260482a/2018

Životní dráhy, životní 
styly a kvalita života z 
pohledu individuální 
adaptace a vztahu aktérů 
a institucí

PhDr. Jiří 
Vinopal, Ph.D. KSOC 01. 01. 18 31. 12. 19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260483a/2018 Historie – klíč k pochope‑
ní globalizovaného světa

doc. Mgr. Marie 
Šedivá 
Koldinská, Ph.D.

ÚČD 01. 01. 18 31. 12. 19

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT 

260484a/2018

Místa střetávání: Stra‑
tegické regiony mezi 
Evropou, Severní Afrikou 
a Asií

doc. PhDr. 
Marek Jakoubek, 
Ph.D. et Ph.D.

ÚETN 01. 01. 18 31. 12. 19

Jedná se o projekty podpořené z účelové podpory MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací.



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

UK − Primus PRIMUS/19/
HUM/08

Výzkumná skupina pro 
empirické studium for‑
mální syntaxe a séman‑
tiky

Mgr. Radek 
Šimík, Ph.D. ÚČJTK 01. 07. 19 30. 06. 22

UK − Primus PRIMUS/19/
HUM/14

Jádrová syntax u bilin‑
gvních dětí s rozdílnou 
mírou jazykového vstupu

Luca Cilibrasi, 
Ph.D. ÚAJD 01. 01. 19 31. 12. 21

UK − Primus: Primus je prestižní soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit nadějné mladé vědecké pracovníky 
se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK a přípravě excelentních projektů. Soutěž je 
financována z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

PROGRES Q06

Rozvoj psychologických 
věd na Univerzitě Karlově 
v intervenční a preventiv‑
ně‑léčebné teorii a praxi

prof. PhDr. 
Michal Miovský, 
Ph.D.

1. LF UK 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q07 Centrum pro studium 
středověku

prof. PhDr. Jan 
Čermák, CSc. ÚAJD 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q08 Český národní korpus doc. Mgr. Václav 
Cvrček, Ph.D. ČNK 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q09 Historie – klíč k pochope‑
ní globalizovaného světa

prof. PhDr. Martin 
Kovář, Ph.D./prof. 
PhDr. Ivan Šedivý, 
CSc.

ÚČD 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q10 Jazyk v proměnách času, 
místa, kultury

doc. PhDr. Petr 
Čermák, Ph.D. ÚRS 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q11

Komplexita a resilience. 
Staroegyptská civilizace v 
multidisciplinární a mul‑
tikulturní perspektivě

prof. Mgr. 
Miroslav Bárta, 
Dr.

ČegÚ 01. 01. 17 31. 12. 21
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

PROGRES Q12 Literatura a performati‑
vita

doc. PhDr. Jan 
Wiendl, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q13

Místa střetávání: stra‑
tegické regiony mezi 
Evropou, Severní Afrikou 
a Asií

doc. Daniel 
Berounský, 
Ph.D.

ÚJCA 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q14 Krize racionality a moder‑
ní myšlení

prof. Karel Thein, 
Ph.D. ÚFAR 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q15

Životní dráhy, životní 
styly a kvalita života z 
pohledu individuální 
adaptace a vztahu aktérů 
a institucí

prof. PhDr. 
Marek Blatný, 
DrSc./doc. PhDr. 
Jiří Buriánek, 
CSc. 

KSOC 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q17
Příprava učitele a učitel‑
ská profese v kontextu 
vědy a výzkumu

prof. PaedDr. 
Radka Wildová, 
CSc.

PedF UK 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q19
Společensko‑vědní as‑
pekty zkoumání lidského 
pohybu II

prof. PhDr. 
Marek Waic, 
CSc.

FTVS UK 01. 01. 17 31. 12. 21

Programy PROGRES jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy na Univerzitě Karlově. Jsou realizovány od roku 2017 
a navazují na Programy rozvoje vědních oblastí PRVOUK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2016–2020 
a jsou financovány z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace. Uvedený přehled zahrnuje i programy, kde není koordinující fakultou FF (celkem 3 projekty z 12).



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

UK − UNCE UNCE/HUM/016 
(koordinuje ETF)

Univerzitní centrum pro 
studium antické a středo‑
věké myšlenkové tradice

odpovědná oso‑
ba na FF: doc. 
MUDr. Štěpán 
Špinka, Ph.D.

ÚFAR 01. 01. 18 31. 12. 23

UK − UNCE UNCE/HUM/009 
(koordinuje FSV)

Centrum pro transdisci‑
plinární výzkum násilí, 
traumatu a spravedlnosti

odpovědná oso‑
ba na FF: prof. 
PhDr. Václav 
Horčička, Ph.D.

ÚSD 01. 01. 18 31. 12. 23

Univerzitní výzkumná centra (UNCE) jsou účelovou podporou mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci 
nejkvalitnějších skupin základního výzkumu na UK. Financována jsou také z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace. Uvedený přehled zahrnuje i centra, kde není koordinující fakultou FF.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

OP VVV CZ.02. 2. 67/0.0/0.0
/16_016/0002394

Rekonstrukce velkých po‑
slucháren FF UK v Praze

Ing. Jaroslav 
Buchta děkanát 01. 08. 17 31. 12. 22

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělává‑
ní na UK a jeho relevance 
pro potřeby trhu práce

PhDr. Hana 
Pazlarová, Ph.D. děkanát 01. 06. 17 31. 12. 22

OP VVV CZ.02. 1. 01/0.0/0.0
/16_013/0001758 Jazyková variabilita v CNC Mgr. Michal 

Křen, Ph.D. ÚČNK 01. 07. 17 30. 06. 20

Program 
přeshraniční 
spolupráce 
Česká republi‑
ka – Svobodný 
stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014–
2020

78

Archeocentrum Čechy 
− Bavorsko – chránit 
a sdílet společný kulturní 
prostor

doc. PhDr. 
Miroslav Popelka, 
CSc.

ÚPA 01. 01. 17 31. 12. 19
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

OP PPR CZ.07. 4. 68/0.0/0.0
/16_037/0000299

Zvýšení kvality vzdělá‑
vání a začleňování žáků 
s OMJ spojené s jeho ra‑
dikální inovací

prof. PhDr. Karel 
Šebesta, CSc. ÚČJTK 01. 11. 17 31. 07. 19

OP PPR CZ.07. 4. 68/0.0/0
.0/16_037/0000302

Učitel v diverzifikované 
třídě

PhDr. Martin 
Strouhal, Ph.D. KPED 01. 09. 17 31. 07. 19

OP VVV CZ.02. 1. 01/0.0/0.0
/16_019/0000734

Kreativita a adaptabilita 
jako předpoklad úspěchu 
Evropy v propojeném 
světě

Mgr. Zdeňka 
Filipová/
Ing. Barbara 
Poslušná

KREAS 01. 01. 18 31. 12. 22

OP VVV CZ.02. 2. 67/0.0/0.0
/17_044/0008562

Podpora rozvoje studijní‑
ho prostředí na Univerzi‑
tě Karlově – VRR

Mgr. Jan 
Sládek, Ph.D. děkanát 01. 01. 17 31. 10. 19

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/17_050/0008466

Mobilita pracovníků UK 
MSCA ‑IF

doc. Mgr. Radek 
Skarnitzl, Ph.D. FÚ 01. 04. 18 31. 10. 21

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/16_027/0008495

Mezinárodní mobilita 
výzkumných pracovníků 
Univerzity Karlovy

prof. Markéta 
Křížová, Ph.D. děkanát 01. 12. 17 31. 12. 21

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Vzdělávání − 
Institucionální 
spolupráce 
(DZS)

EHP‑CZ‑ICP‑1‑001 Česko‑norská memora‑
bilia

PhDr. Vendula 
Vlková 
Hingarová, Ph.D.

ÚGS 01. 08. 19 31. 07. 21

Vzdělávání − 
Mobility (DZS) EHP‑CZ‑MOP‑1‑006

Charles University, Fa‑
culty of Arts − EEA Grant 
Exchanges

Mgr. Sylvie 
Boumová ZO 01. 08. 19 31. 08. 20

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny 
v ČR. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty 
podporující inkluzivní vzdělávání. Zprostředkovatelem programu Vzdělávání v ČR je Dům zahraniční spolupráce.



Příloha č. 25
 
Projekty řešené na FF UK v letech 2010–2019

Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

4EU+ Alliance 1 –  –  – – – – – – –  130 –  –  – – – – – – –

Aktion 2 2 1 1  – 3 2 2 1 3  13  34  29  12   –  168  153  160  109  287 

ASO Brno – –  –  – – – – – – –  –  –  –   –   –  –  –  –  –  – 
L’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) – – 2  – – – – – – –  –  –  162   –   –  –  –  –  –  – 

Bader Philantropies – 1 – – – – – – – –  –    501  –  –  –  –  –  –  –  – 
Boris Nemtsov Foundation for 
Freedom 1 1 1 – – – – – – –  628  677  –  –  –  –  –  –  –  – 

CELSA 1 1  –  – – – – – – –  38  96  –   –   –  –  –  –  –  – 
Česko‑německý fond 
budoucnosti 5 3 3 3 6 5 5 2 1 –  312  135  95  394  375  280  448  159  50  – 

Evropská komise 13 12 12 11 8 6 9 7 7 7  4 732  4 920  4 817  4 477  4 076  2 556  1 208  1 274  1 816  1 370 

Evropské strukturální fondy 10 10 6 0 6 8 12 17 16 13  118 207  188 187  34 611  –    5 624  4 670  3 900  6 006  2 967  8 111 

Evropský parlament 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  39  192  196  3 517  42  1 087  7 076  1 200  607  561 
Finanční mechanismy EHP/
Norska 2 – – 2 1 – – – – –  5 389  –  –  2 385  97  –  –  –  –  – 

Finská republika – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 
Fond rozvoje vysokých škol/IP 
VS FF UK 30 57 60 60 72 60 11 17 20 10  2 679  3 170  3 170  3 170  3 000  3 000  2 178  2 959  5 541  1 470 

Gerda Henkel Stiftung – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  – 
Grantová agentura Akademie 
věd ČR – – –  – – – – 1 6 8  –  –  –  –   –  –  –  308  1 952  2 790 

Grantová agentura ČR 55 62 52 51 50 64 61 56 56 59  50 740  55 982  46 008  42 414  46 514  48 000  41 711  39 612  34 558  32 051 
Grantová agentura Univerzity 
Karlovy 56 63 58 84 86 99 78 74 65 70  7 723  8 976  8 160  11 465  12 234  13 195  12 618  12 303  11 944  14 084 
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Příloha č. 25
 
Projekty řešené na FF UK v letech 2010–2019

Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

4EU+ Alliance 1 –  –  – – – – – – –  130 –  –  – – – – – – –

Aktion 2 2 1 1  – 3 2 2 1 3  13  34  29  12   –  168  153  160  109  287 

ASO Brno – –  –  – – – – – – –  –  –  –   –   –  –  –  –  –  – 
L’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) – – 2  – – – – – – –  –  –  162   –   –  –  –  –  –  – 

Bader Philantropies – 1 – – – – – – – –  –    501  –  –  –  –  –  –  –  – 
Boris Nemtsov Foundation for 
Freedom 1 1 1 – – – – – – –  628  677  –  –  –  –  –  –  –  – 

CELSA 1 1  –  – – – – – – –  38  96  –   –   –  –  –  –  –  – 
Česko‑německý fond 
budoucnosti 5 3 3 3 6 5 5 2 1 –  312  135  95  394  375  280  448  159  50  – 

Evropská komise 13 12 12 11 8 6 9 7 7 7  4 732  4 920  4 817  4 477  4 076  2 556  1 208  1 274  1 816  1 370 

Evropské strukturální fondy 10 10 6 0 6 8 12 17 16 13  118 207  188 187  34 611  –    5 624  4 670  3 900  6 006  2 967  8 111 

Evropský parlament 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  39  192  196  3 517  42  1 087  7 076  1 200  607  561 
Finanční mechanismy EHP/
Norska 2 – – 2 1 – – – – –  5 389  –  –  2 385  97  –  –  –  –  – 

Finská republika – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 
Fond rozvoje vysokých škol/IP 
VS FF UK 30 57 60 60 72 60 11 17 20 10  2 679  3 170  3 170  3 170  3 000  3 000  2 178  2 959  5 541  1 470 

Gerda Henkel Stiftung – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  – 
Grantová agentura Akademie 
věd ČR – – –  – – – – 1 6 8  –  –  –  –   –  –  –  308  1 952  2 790 

Grantová agentura ČR 55 62 52 51 50 64 61 56 56 59  50 740  55 982  46 008  42 414  46 514  48 000  41 711  39 612  34 558  32 051 
Grantová agentura Univerzity 
Karlovy 56 63 58 84 86 99 78 74 65 70  7 723  8 976  8 160  11 465  12 234  13 195  12 618  12 303  11 944  14 084 



Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
HERA Joint Research Programme 
"Uses of the Past" (UP) 1 1 1 1 – – – – – –  787  1 593  1 318  1 095  –  –  –  –  –  – 

Technologická agentura ČR 4 1 1 1 – – – – – –  2 803  1 453  838  838  –  –  –  –  –  – 
Specifický vysokoškolský 
výzkum 7 7 7 6 6 93 6 6 6 7  12 923  12 584  15 224  15 312  16 050  17 340  18 000  14 800  13 680  18 450 

Mezinárodní visegrádský fond 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1  291  477  –  711  166  165  418  400  200  230 

MK ČR 7 6 5 3 5 8 7 6 5 1  9 211  9 724  6 669  5 576  6 155  12 483  11 427  10 619  2 966  110 

MŠMT ČR 11 6 5 7 12 8 9 14 27 22  26 691  24 074  22 797  29 621  52 951  25 935  25 141  21 550  8 976  20 776 
MŠMT výzkumné záměry/UK – 
PRVOUK/UK – PROGRES 12 12 12 11 11 11 11 11 5 5  110 602  105 645  101 963  102 256  92 878  93 837  93 157  89 664  107 987  117 500 

Univerzita Karlova UNCE 2 2 2 2 2 2 2 2 – –  4 984  4 989  4 009  4 009  4 789  3 821  3 821  3 731  –  – 

Univerzita Karlova Primus 5 3 1 – – – – – – –  1 410  1 908  540  –  –  –  –  –  –  – 

Smluvní výzkum – – – – 2 3 – – – –  –  –  –  –  333  2 500  –  –  –  – 

MZV ČR  – – –  – – – 2 3 3 1  –  –  –  –   –  –  320  –  683  292 

Nadace Český literární fond  – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 

Nadace Dilia  –  – 1 1 1 – 1 – 1 –  –  –  17  15  13  –  5  –  10  – 

Nadace Sophia  – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 
The Rothschild Foundation 
(Hanadiv) Europe 1 1 1 1 2 3 2 1 – –  2 766  1 316  570  570  570  975  81  1 258  –  – 

Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada – – –  – – – – – – –   –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 

Velvyslanectví Kanady  – – –  – – – – – 1 –   –  –  –  –   –  –  –  –  67  – 

Velvyslanectví USA  –  – 2 1  – 2 2 – – –   –  –  42  72   –  217  90  –  –  – 

Velvyslanectví Irska 1 1 1 1 – – – – – –  515  515  535  535  –  –  –  –  –  – 
Vláda Irska − Department 
of Culture, Heritage and the 
Gaeltacht

2 1 1 1 1 – – – – –  266  263  278  147  133  –  –  –  –  – 

Nippon Foundation  –  –  –  – – – – 1 – –   –   –   –  –   –  –  –  180  –  – 
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
HERA Joint Research Programme 
"Uses of the Past" (UP) 1 1 1 1 – – – – – –  787  1 593  1 318  1 095  –  –  –  –  –  – 

Technologická agentura ČR 4 1 1 1 – – – – – –  2 803  1 453  838  838  –  –  –  –  –  – 
Specifický vysokoškolský 
výzkum 7 7 7 6 6 93 6 6 6 7  12 923  12 584  15 224  15 312  16 050  17 340  18 000  14 800  13 680  18 450 

Mezinárodní visegrádský fond 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1  291  477  –  711  166  165  418  400  200  230 

MK ČR 7 6 5 3 5 8 7 6 5 1  9 211  9 724  6 669  5 576  6 155  12 483  11 427  10 619  2 966  110 

MŠMT ČR 11 6 5 7 12 8 9 14 27 22  26 691  24 074  22 797  29 621  52 951  25 935  25 141  21 550  8 976  20 776 
MŠMT výzkumné záměry/UK – 
PRVOUK/UK – PROGRES 12 12 12 11 11 11 11 11 5 5  110 602  105 645  101 963  102 256  92 878  93 837  93 157  89 664  107 987  117 500 

Univerzita Karlova UNCE 2 2 2 2 2 2 2 2 – –  4 984  4 989  4 009  4 009  4 789  3 821  3 821  3 731  –  – 

Univerzita Karlova Primus 5 3 1 – – – – – – –  1 410  1 908  540  –  –  –  –  –  –  – 

Smluvní výzkum – – – – 2 3 – – – –  –  –  –  –  333  2 500  –  –  –  – 

MZV ČR  – – –  – – – 2 3 3 1  –  –  –  –   –  –  320  –  683  292 

Nadace Český literární fond  – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 

Nadace Dilia  –  – 1 1 1 – 1 – 1 –  –  –  17  15  13  –  5  –  10  – 

Nadace Sophia  – – –  – – – – – – –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 
The Rothschild Foundation 
(Hanadiv) Europe 1 1 1 1 2 3 2 1 – –  2 766  1 316  570  570  570  975  81  1 258  –  – 

Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada – – –  – – – – – – –   –  –  –  –   –  –  –  –  –  – 

Velvyslanectví Kanady  – – –  – – – – – 1 –   –  –  –  –   –  –  –  –  67  – 

Velvyslanectví USA  –  – 2 1  – 2 2 – – –   –  –  42  72   –  217  90  –  –  – 

Velvyslanectví Irska 1 1 1 1 – – – – – –  515  515  535  535  –  –  –  –  –  – 
Vláda Irska − Department 
of Culture, Heritage and the 
Gaeltacht

2 1 1 1 1 – – – – –  266  263  278  147  133  –  –  –  –  – 

Nippon Foundation  –  –  –  – – – – 1 – –   –   –   –  –   –  –  –  180  –  – 



Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Úřad vlády ČR  –  – 3 2 2 1 – – 3 1   –   –  623  270  296  219  –  –  689  245 

Childwatch int.  –  –  –  – – – – – – 1   –   –  –  –   –  –  –  –  –  203 
Fond Partnerství Programu 
švýcarsko‑české spolupráce  –  –  – 2 2 – – 1 1 –   –  –  –  617  343  –  –  –  167  335 

Fond Ústeckého kraje – – 1 – – – – – – –   –  –  60  –  –  –  –  –  –  – 

MHMP 3 1 3 1 1 2 1 1 1 –  50  50  250  60  25  140  350  200  200  500 

The Academy of Korean Studies 1 1 3 1 1 1 1 1 1 –  2 394  2 625  3 989  2 757  2 322  1 325  2 516  1 200  850  – 

King Sejong Institute – – 1 1 1 – – – – –  –  –  833  973  973  –  –  –  –  – 

ERSTE Stiftung – – – 1 1 – – – 1 –  –  –  –  305  92  –  –  –  71  – 

Vzdělávací Nadace Jana Husa – – –  – – – 1 1 1 –  –  –  –  –   –  –  64  72  40  – 

Fond obětem holocaustu 1 1 – – 1 – 2 1 – –  20  15  –  –  30  –  40  25  –  – 

Israel Institute – – – 1 – – – – – –  –  –  –  112  –  –  –  –  –  – 

Státní fond kinematografie 1 1 1 1 – – – – – –  –  –  –  224  –  –  –  –  –  – 

Hudební nadace OSA  –  – –  – – – – 1 – –  –   –   –  –   –  –  –  7  –  – 

Nadace Židovské obce  –  – –  – – – – 1 – –   –   –   –  –   –  –  –  10  –  – 

Nadace český hudební fond 1 1 –  – – – – 1 – –  10  10   –  –   –  –  –  10  –  – 

LLP Grundtvig  –  –  –  –  – 1 1 1 – –   –   –   –   –   –  –  –  425  –  – 

Korea Foundation  –  – –  –  – 1 1 1 – –  –   –   –  –   –  500  100  412  –  – 

Japan Foundation 1 1 1 1 1 – – – – –  34  122  –  167  123  –  –  –  –  – 
Mezinárodní sinologické 
centrum (CCKF) 1 1 1 1 1 – – – – –  1 920  1 186  1 731  1 731  1 341  –  –  –  –  – 

Adalbert Stifter Verein – – – 1 1 – – – – –  –  –  –  984  492  –  –  –  –  – 

IAFPA – – – – 1 – – – – –  –  –  –  –  45  –  –  –  –  – 

Leverhulme – – –  – – – 1 1 – –  –  –  –  –   –  –  –  223  –  – 

Fritz Thyssen Stiftung – – –  – – – 1 – – –  –  –  –  –   –  –  270  –  –  – 

Onassis Foundation – – –  – – – 1 – – –  –  –  –  –   –  –  135  –  –  – 
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Úřad vlády ČR  –  – 3 2 2 1 – – 3 1   –   –  623  270  296  219  –  –  689  245 

Childwatch int.  –  –  –  – – – – – – 1   –   –  –  –   –  –  –  –  –  203 
Fond Partnerství Programu 
švýcarsko‑české spolupráce  –  –  – 2 2 – – 1 1 –   –  –  –  617  343  –  –  –  167  335 

Fond Ústeckého kraje – – 1 – – – – – – –   –  –  60  –  –  –  –  –  –  – 

MHMP 3 1 3 1 1 2 1 1 1 –  50  50  250  60  25  140  350  200  200  500 

The Academy of Korean Studies 1 1 3 1 1 1 1 1 1 –  2 394  2 625  3 989  2 757  2 322  1 325  2 516  1 200  850  – 

King Sejong Institute – – 1 1 1 – – – – –  –  –  833  973  973  –  –  –  –  – 

ERSTE Stiftung – – – 1 1 – – – 1 –  –  –  –  305  92  –  –  –  71  – 

Vzdělávací Nadace Jana Husa – – –  – – – 1 1 1 –  –  –  –  –   –  –  64  72  40  – 

Fond obětem holocaustu 1 1 – – 1 – 2 1 – –  20  15  –  –  30  –  40  25  –  – 

Israel Institute – – – 1 – – – – – –  –  –  –  112  –  –  –  –  –  – 

Státní fond kinematografie 1 1 1 1 – – – – – –  –  –  –  224  –  –  –  –  –  – 

Hudební nadace OSA  –  – –  – – – – 1 – –  –   –   –  –   –  –  –  7  –  – 

Nadace Židovské obce  –  – –  – – – – 1 – –   –   –   –  –   –  –  –  10  –  – 

Nadace český hudební fond 1 1 –  – – – – 1 – –  10  10   –  –   –  –  –  10  –  – 

LLP Grundtvig  –  –  –  –  – 1 1 1 – –   –   –   –   –   –  –  –  425  –  – 

Korea Foundation  –  – –  –  – 1 1 1 – –  –   –   –  –   –  500  100  412  –  – 

Japan Foundation 1 1 1 1 1 – – – – –  34  122  –  167  123  –  –  –  –  – 
Mezinárodní sinologické 
centrum (CCKF) 1 1 1 1 1 – – – – –  1 920  1 186  1 731  1 731  1 341  –  –  –  –  – 

Adalbert Stifter Verein – – – 1 1 – – – – –  –  –  –  984  492  –  –  –  –  – 

IAFPA – – – – 1 – – – – –  –  –  –  –  45  –  –  –  –  – 

Leverhulme – – –  – – – 1 1 – –  –  –  –  –   –  –  –  223  –  – 

Fritz Thyssen Stiftung – – –  – – – 1 – – –  –  –  –  –   –  –  270  –  –  – 

Onassis Foundation – – –  – – – 1 – – –  –  –  –  –   –  –  135  –  –  – 



Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Nadační fond na podporu vědy 
Neuron – 1 1 – – – – – – –  –  46  142 

Nadace Sirius – – –  –  – 1 – – – –  –  –  –  –   –  200  –  –  –  – 

SIU Norway – – –  –  – 1 – – – –  –  –  –  –   –  22  –  –  –  – 
The European Association for 
Jewish Studies 1 – – – – – – – – –  141  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Literature Translation Institute 
of Korea 2 – – – – – – – – –  183  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Česko‑bavorská vysokoškolská 
agentura (BTHA) 1 1 1 – – – – – – –  457  312  258  –  –  –  –  –  –  – 

CELKEM 245 265 253 265 287 385 233 234 230 210  369 089  431 778  259 934  236 791  252 082  227 965  225 227  208 767  196 130  209 086 

Komentář k tabulce: Nulový objem projektů realizovaných v roce 2016 z Evropských strukturálních fondů je důsledek přechodu 
starého plánovacího období Evropské unie (2007−2013) na nové období (2014−2020). Zatímco v roce 2015 dobíhala na FF UK 
realizace projektů financovaných v rámci operačních programů předchozího plánovacího období, implementace nových operačních 
programů byla napříč ČR oproti plánu zpožděna. V roce 2016 tedy na FF UK nebyl realizovaný žádný projekt ze strukturálních fondů. 
Činnost byla zaměřena na přípravu projektových žádostí do výzev nových operačních programů.
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Nadační fond na podporu vědy 
Neuron – 1 1 – – – – – – –  –  46  142 

Nadace Sirius – – –  –  – 1 – – – –  –  –  –  –   –  200  –  –  –  – 

SIU Norway – – –  –  – 1 – – – –  –  –  –  –   –  22  –  –  –  – 
The European Association for 
Jewish Studies 1 – – – – – – – – –  141  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Literature Translation Institute 
of Korea 2 – – – – – – – – –  183  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Česko‑bavorská vysokoškolská 
agentura (BTHA) 1 1 1 – – – – – – –  457  312  258  –  –  –  –  –  –  – 

CELKEM 245 265 253 265 287 385 233 234 230 210  369 089  431 778  259 934  236 791  252 082  227 965  225 227  208 767  196 130  209 086 

Komentář k tabulce: Nulový objem projektů realizovaných v roce 2016 z Evropských strukturálních fondů je důsledek přechodu 
starého plánovacího období Evropské unie (2007−2013) na nové období (2014−2020). Zatímco v roce 2015 dobíhala na FF UK 
realizace projektů financovaných v rámci operačních programů předchozího plánovacího období, implementace nových operačních 
programů byla napříč ČR oproti plánu zpožděna. V roce 2016 tedy na FF UK nebyl realizovaný žádný projekt ze strukturálních fondů. 
Činnost byla zaměřena na přípravu projektových žádostí do výzev nových operačních programů.



VÝROČNÍ ZPRÁVA
za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,
nám. Jana Palacha 2, Praha 1
© Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020
Sazba z písma Skolar: Dušan Neumahr
Vyrobila Togga, spol. s. r. o., Praha
Vydání první, Praha 2020
ISSN 1802‑7377
ISBN 978‑80‑7308‑975‑7





ISSN 1802-7377

FF UK 2019 FF
 U
K 
20
19


	Prázdná stránka
	Prázdná stránka

