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ÚVODNÍ SLOVO

Začátkem roku 2020 jsme si neuměli představit, jak 
zásadní změny tento rok přinese. Šíření koronaviru 
a následný březnový lockdown přišly náhle a zasáhly 
fakultu na nejcitlivějších místech – ve výuce, v badatel‑
ské činnosti i v jejím hospodaření. Za to, že fakulta první 
nápor zvládla a vyrovnala se s omezeními bez fatálních 
ztrát na oborech a lidech, patří trojí poděkování celému 
fakultnímu společenství.

Za prvé bych chtěl ocenit zvládnutí distanční formy 
výuky. Jakkoliv považujeme distanční výuku právem za 
deficitní a netrpělivě očekáváme návrat k výuce kon‑
taktní, tato zkušenost nás také posílila. Cením si rych‑
losti, s níž většina akademických pracovníků v březnu 
roku 2020 k distanční výuce přešla, a přispěla tak ke 
kontinuitě pedagogické práce. Neméně bych však chtěl 
ocenit i úsilí většiny pedagogů a studentů učit se a hle‑
dat postupy, které by co nejvíce nahradily nemožnost 
fyzického kontaktu ve výuce. Předpokládám, že práce 
se studenty na dálku nebyla pouze přechodným jevem 
a že ji v budoucnu snad využijeme jako důležitý doplněk 
výuky kontaktní.

Rozvoj vědecké činnosti je druhým polem, na němž se 
akademické společenství muselo vyrovnávat s podstat‑
nými omezeními. Nemožnost fyzického kontaktu s ko‑
legyněmi a kolegy v zahraničí i zavřené knihovny a ar‑
chivy se jen obtížně nahrazovaly rozšířeným vzdáleným 
přístupem nebo online konferencemi. I zde patří veliký 
dík pedagogům, studentům a administrativním pracov‑
níkům fakulty, že jsme v těchto obtížných podmínkách 

dokázali společně zachovat kontinuitu badatelské práce, 
a někde ji dokonce nečekanými způsoby rozvinout.

A za třetí, fakultní hospodaření prošlo důležitou 
zatěžkávací zkouškou. Když bylo v létě 2020 jasné, že 
důsledky lockdownu budou dlouhodobější, když se pak 
na podzim ukázalo, že do akademického roku 2020/2021 
univerzita opět vstoupí v mimořádném stavu, tedy bez 
kontaktní výuky, bez zahraničních studentů, bez mož‑
nosti naplno realizovat řadu projektů, odhalily se první 
hluboké finanční propady. Děkuji všem zaměstnancům 
kateder i děkanátních oddělení za dobrou vůli při hledá‑
ní úspor. Považuji za vynikající, že se navzdory poměr‑
ně velkým propadům ve fakultních příjmech podařilo 
rok 2020 nejen ustát, ale i dosáhnout jisté rezervy pro 
rok letošní.

Přeji fakultě, aby se v tomto roce i dalších letech napl‑
no rozvíjely nejen etablované obory a s nimi související 
běžné fakultní činnosti, ale abychom našli dostatek sil 
také pro rozvojové oblasti fakultního života, jako jsou 
například evropské projekty, studentská vědecká čin‑
nost nebo studium učitelství. Velmi bych si přál, aby 
fakulta vyšla z koronavirové krize posílená – abychom 
třeba i nepříjemné zkušenosti posledních měsíců uměli 
v budoucnu zhodnotit pro naše vědění, kvalitu výuky 
i uznání našich oborů ve společnosti.

 Michal Pullmann, děkan





OBSAH

 I. STUDIUM 7
 II. VĚDA A VÝZKUM 13
 III. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 27
 IV. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A GRANTOVÁ ČINNOST 37
 V. INFRASTRUKTURA 41
 VI. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A ZDROJE 43
 VII. KNIHOVNA FF UK 47
 VIII. VNĚJŠÍ VZTAHY 55
  PŘÍLOHY 65





 6 | 7Studium

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. 2020 studovalo na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy 3738 studentů v 83 oborech a 62 programech 
bakalářského studia (3216 v jednooborovém/samostat‑
ném studiu a 613 ve dvouoborovém/sdruženém studiu), 
1974 studentů v 86 oborech a 52 programech navazují‑
cího magisterského studia (1789 v jednooborovém/sa‑
mostatném studiu a 226 ve dvouoborovém/sdruženém 
studiu), 9 studentů ve 12 oborech pětiletého magister‑
ského studia (5 v jednooborovém/samostatném studiu 
a 4 ve dvouoborovém/sdruženém studiu) a 24 studentů 
mezifakultních. Fakulta také nabízela další vzdělávání 
v podobě rigorózního řízení, kurzů celoživotního vzdě‑
lávání 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 habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem. V roce 2020 
Akreditační oddělení FF UK zpracovalo celkem 47 akre‑
ditačních návrhů, které byly postoupeny Radě pro vnitř‑
ní hodnocení (RVH) UK. Jednalo se o 6 bakalářských, 18 
navazujících magisterských a 23 doktorských návrhů. 
RVH dosud schválila celkem 37 návrhů. Ostatní návrhy 
prošly interním schvalováním na jednáních studijní ko‑
mise, komise pro vědu, akademického senátu a vědecké 
rady. Dále Národní akreditační úřad (NAÚ) schválil 3 
akreditační návrhy habilitačního a profesorského řízení.
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3.2 Studijní plány

V roce 2020 Akreditační oddělení FF UK také připravilo 
celkem 55 studijních plánů plného a sdruženého studia 
pro nově akreditované studijní programy. Z celkového 
počtu bylo připraveno 12 studijních plánů pro bakalářské 
programy, 20 studijních plánů pro navazující magisterské 
programy a 23 studijních plánů pro doktorské programy.

Přehledy akreditovaných bakalářských, navazujících 
magisterských a doktorských studijních programů, stej‑
ně jako akreditace habilitačních a profesorských řízení 
za rok 2020 jsou uvedeny ve veřejně přístupné databázi 
(viz http://akredb.ff.cuni.cz/studijni ‑program ‑public).

4. Přijímací řízení

Do bakalářských a navazujících magisterských progra‑
mů si uchazeči pro akademický rok 2020/2021 podali cel‑
kem 7393 přihlášek. V běžném přijímacím řízení bylo na 
bakalářské programy podáno celkem 5625 zaplacených 
přihlášek (o 9 více než pro akademický rok 2019/2020), 
na navazující magisterské programy celkem 1768 zapla‑
cených přihlášek (o 186 více než v předcházejícím roce). 
Do přijímacího řízení výrazně zasáhla pandemie covi‑
du‑19: vzhledem k epidemické situaci se nekonalo doda‑
tečné přijímací řízení a na základě zákona o zvláštních 
pravidlech pro vysoké školy v roce 2020 (č. 188/2020 
Sb.) fakulta dodatečně změnila podmínky přijímacího 
řízení. V souladu s touto změnou byli na řadu programů 
uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek, a proto byl 
počet přijatých vyšší než v předchozích letech: přijato 
bylo 3016 uchazečů – 1917 do bakalářských a 1099 do 
navazujících magisterských programů (viz přílohy č. 11 
a 12). Ve všech přehledech týkajících se přijímacího ří‑
zení se (stejně jako v minulých výročních zprávách i ve 
statistikách na webu prijimacky.ff.cuni.cz) vždy uvádějí 
počty přihlášek, nikoliv fyzických osob; pokud se tedy 

daný uchazeč hlásí, popř. je přijat na více programů, je 
do statistiky započten vícekrát.

5. Absolventi bakalářského 
a magisterského studia

V  roce 2020  absolvovalo studium na FF UK 489  stu‑
dentů bakalářských studijních oborů (472  studentů 
prezenčního studia a 17 studentů kombinovaného stu‑
dia) a 382 studentů navazujících magisterských studij‑
ních oborů (363 studentů prezenčního studia a 19 stu‑
dentů kombinovaného studia) (viz přílohy č. 13, 14, 15).

6. Studentská hodnocení výuky

Na závěr letního semestru 2019/2020 a zimního semest‑
ru 2020/2021 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.
V letním semestru 2019/2020 fakulta v rámci hodnoce‑

ní od studentů získala 7134 vyplněných dotazníků včetně 
5909 slovních komentářů; v zimním semestru 2020/2021 
to bylo 10 225 vyplněných dotazníků včetně 15 197 slovních 
komentářů. Výsledky studentského hodnocení 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 lednu 2021 přiznána a v únoru 2021 vyplacena 
stipendia za vynikající studijní výsledky za předchozí 
akademický rok v celkové částce 3 140 000 Kč celkem 
314 studentům (jednotlivým studentům byla vyplacena 
částka 10 000 Kč).
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8. Poplatky

Povinnost hradit poplatek za „delší“ studium v roce 2020 
vznikla 1077 studentům FF UK.

Pro akademický rok 2020/2021 výši poplatků stanovil 
Statut Univerzity Karlovy v příloze č. 2.

8.1 Poplatek za delší studium

Druhy a výše poplatků se stanovují v návaznosti na eko‑
nomickou náročnost studijních programů a v souladu 
s přílohou č. 2 Statutu UK; na FF UK v sazbách 20 000 
a 24 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

 8.2 Poplatek za studium 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 2 000 Kč 
za každý započatý rok studia.

9. Uznání zahraničního studia

V roce 2020 podalo žádost o uznání zahraničního vy‑
sokoškolského vzdělání v  bakalářském nebo magi‑ 
sterském programu 122 žadatelů, ke kladnému vyřízení 
bylo fakultou doporučeno 97 žádostí. O uznání v post‑
graduálním programu žádalo 24 žadatelů, ke kladnému 
vyřízení bylo fakultou doporučeno 21 žádostí.

10. Uchazeči a studenti se speciálními 
vzdělávacími potřebami

Uchazeči o studium podali pro akademický rok 2020/2021 
70 žádostí o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu spe‑
ciálních vzdělávacích potřeb; 42 žádostem bylo vyhověno. 
Přijato bylo 26 uchazečů s modifikací přijímací zkoušky.

V roce 2020 bylo na fakultě evidováno 207 studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami v bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních oborech. Nej‑
většími skupinami byli studenti s chronickým somatic‑
kým onemocněním a psychickými potížemi (87), stu‑
denti se specifickými poruchami učení (54) a se slucho‑
vým postižením (26). Fakulta pokračovala ve snahách 
o zvýšení podpory studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a informovanosti mezi ostatními studenty 
a vyučujícími. Fakulta podporuje studenty se speciál‑
ními vzdělávacími potřebami modifikacemi, které se 
týkají jak přijímacích zkoušek, tak samotného studia, 
tj. organizace výuky, úpravy studijních materiálů a způ‑
sobů plnění požadavků atestací. Poradenské centrum 
FF UK (https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/) v pro‑
storách Kampusu Hybernská nabízí nejen studentům 
se speciálními potřebami širokou škálu podpůrných 
služeb. Na fakultě funguje i Psychologické poradenské 
centrum, které v roce 2020 poskytlo cca 500 hodin po‑
radenských a terapeutických konzultací. Fakulta věnuje 
podpoře studentů a zvyšování jejich studijní úspěšnosti 
velkou pozornost.

V souvislosti s koronavirovou epidemií nabyla no‑
vých podob a rozměrů také podpora co největšího za‑
pojení studentů se speciálními potřebami do akademic‑
kého života. Kromě rozličných přizpůsobení podpory 
podmínkám distanční výuky byly na fakultě (konkrétně 
v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících a za finanč‑
ního přispění Centra Carolina) zřízeny a provozovány 
webové stránky NaNUK (Neslyšící a nedoslýchaví na 
UK: https://neslysicinauk.ff.cuni.cz/), jejichž webmas‑
terka Bc. Kateřina Holubová byla oceněna Cenou minis‑
tra školství, mládeže a tělovýchovy za r. 2020 v kategorii 
mimořádných činů studentů či absolventů bakalářské‑
ho, magisterského nebo doktorského studijního pro‑
gramu prokazujících občanskou statečnost, odpověd‑
nost nebo obětavost během pandemie covidu‑19. Dále 
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byly např. kontinuálně od března všechny informace pro 
studenty týkající se opatření vyplývajících z epidemické 
situace a zveřejňované na webu FF UK překládány nejen 
do angličtiny, ale také do českého znakového jazyka.

V  roce 2020 byl koordinátorem péče o  studenty 
se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr.  David 
Čáp, Ph.D. Péči o studenty se sluchovým znevýhodněním 
koordinovala Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

11. Další vzdělávání

11.1 Rigorózní řízení

V roce 2020 získalo titul PhDr. celkem 6 absolventů, 
všem byl tento titul udělen na základě uznání státní 
doktorské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky 
a disertační práce jako práce rigorózní. K 31. 12. 2020 
bylo přihlášeno ke státní rigorózní zkoušce a  po‑
kračuje v přípravě 94 zájemců; z toho 4 se přihlásili 
v  roce 2020, a  to v  oborech Historie  – hospodářské 
a sociální dějiny (1 uchazeč), Historie – obecné dějiny 
(1 uchazeč), Psychologie (2 uchazeči).

11.2 Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělilo 
v roce 2020 celkem 5 akreditací následujícím vzděláva‑
cím programům: Učitelství pro střední školy a Učitelství 
pro SŠ – společenské, ekonomické a právní vědy (Katedra 
psychologie), Vyučování češtiny jako druhého jazyka, Výuka 
žáků s odlišným mateřským jazykem pro asistenty pedagoga 
a Korpusy ve výuce češtiny jako cizího jazyka (Ústav čes‑
kého jazyka a teorie komunikace). Aktuální přehled 
všech platných akreditovaných programů je uveřejněn 
na webových stránkách Centra dalšího vzdělávání (dále 
CDV).

V  souvislosti s  pandemií covidu‑19 byla od břez‑
na 2020 zrušena prezenční výuka a všechny kurzy ce‑
loživotního vzdělávání byly realizovány distančními 
formami. Celkem se v akademickém roce 2019/2020 na 
fakultě konalo 52 vzdělávacích programů, do nichž se 
zapsalo 1368 posluchačů (podrobný přehled vzděláva‑
cích programů CŽV viz příloha č. 16).

Pro zájemce o studium na FF UK připravily v aka‑
demickém roce 2019/2020 jednotlivé katedry a ústavy 
11 přípravných kurzů: Katedra psychologie (Přípravný 
kurz – Psychologie, 250 posluchačů), Ústav germánských 
studií (Přípravný kurz na přijímací zkoušky z německého 
jazyka, 15 posluchačů, Online přípravný kurz na přijímací 
zkoušky z německého jazyka, 12 posluchačů), Ústav infor‑
mačních studií a knihovnictví (Přípravný kurz – Buď IN, 
Studuj insK, 20 posluchačů), Katedra sociologie (Příprav-
ný kurz – Sociologie, 23 posluchačů), Katedra filmových 
studií (Přípravný kurz – Co je to film, 25 posluchačů), Ústav 
českého jazyka a teorie komunikace (Přípravný kurz – 
Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, 14 
posluchačů), Zahraniční oddělení FF UK (Přípravný kurz – 
Česká studia – 2 běhy, 54 + 61 posluchačů), Ústav filosofie 
a religionistiky (Přípravný kurz – Workshop, 30 poslu‑
chačů) a Ústav bohemistických studií (Online přípravný 
kurz – Bohemistika pro cizince, 10 posluchačů). Celkem se 
těchto kurzů zúčastnilo 514 posluchačů.

11.3 Univerzita třetího věku (U3V)

V akademickém roce 2019/2020 se do Univerzity třetího 
věku řádně zapsalo 2071 posluchačů (fyzických osob). 
Celkový počet návštěvníků programů je 4799, z tohoto 
počtu je 665 mužů a 4134 žen. Do výuky v rámci U3V se 
zapojilo 27 kateder a ústavů, které připravily 61 vzdělá‑
vacích programů. Vzhledem ke složité situaci ohledně 
pandemie covidu‑19 proběhl řádnou prezenční formou 
pouze zimní semestr. V letním semestru přešla výuka 



 10 | 11Studium

na distanční formy, což bylo zvlášť v případě některých 
kurzů poměrně náročné. V kurzech s nejvyšší obsaze‑
ností (více než 150 posluchačů) byla prezenční výuka 
nahrazena natáčením videopřednášek, u kurzů s menší 
obsazeností probíhala distanční výuka formou komen‑
tovaných prezentací a studijních materiálů. U kurzů, 
kde distanční výuka nebyla možná vůbec, byla výuka 
zrušena (např. Kurz českého znakového jazyka pro začá-
tečníky i pokročilé, Slovo je lék i zbraň, Čeština – jazyk svě-
tový?, Moc staří na učení?, Specifika učení se ve třetím věku, 
Zajímavosti z psychologie pro pokročilé, Když si hraji, tak se 
nezlobím, Rukopisná kniha v proměnách staletí I.).

Kurzy ukončilo odevzdáním závěrečné písemné 
práce nebo úspěšným složením písemného testu 233 
posluchačů.

U3V tvoří jednosemestrální kurzy (9 přednášek v ča‑
sovém rozsahu 18 vyučovacích hodin), vícesemestrální 
vzdělávací programy a specializované semináře, tema‑
ticky zaměřené podle oborů akreditovaných v rámci stu‑
dijních programů (1 program = cca 50 až 290 posluchačů). 
Specializované nadstavbové semináře/workshopy pro 
absolventy základních programů jsou určeny pro ma‑
ximálně 26 osob. Také jazykové kurzy jsou určeny pro 
menší skupiny – maximálně 20 posluchačů. Podmínkou 
pro získání osvědčení o absolvování programu je před‑
ložení desetistránkové závěrečné písemné práce nebo 
úspěšné vypracování písemného testu. Věkové složení 
posluchačů U3V se pohybuje od 55 do 90 let.

I přes skutečnost, že pro akademický rok 2020/2021 
byly všechny vzdělávací programy U3V připraveny jako 
distanční, se ke studiu řádně zapsalo 1276 posluchačů 
(fyzických osob). Celkový počet návštěvníků programů 
byl 3043 (většina si zapisuje více programů). Z tohoto 
počtu je 459 mužů a 2584 žen.

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.

Zvláštní kapitolu představují kurzy garantované Jazy‑
kovým centrem FF UK – jedná se o kurzy angličtiny, něm‑
činy, ruštiny, francouzštiny, latiny a španělštiny. Všechny 
jazykové kurzy byly úspěšně realizovány distančně.

Podrobný přehled vzdělávacích programů U3V včet‑
ně obsazenosti viz příloha č. 17.
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1. Doktorské studium

Do doktorských studijních programů se pro akademický 
rok 2020/2021 hlásilo 199 uchazečů, přijato jich bylo 153 
a z nich se ke studiu zapsalo 144 studentů. V rámci přijí‑
macího řízení do doktorského studia bylo podáno jedno 
odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí, kterému 
nebylo rektorem vyhověno.

K 31. 12. 2020 studovalo na FF UK celkem 1186 dokto‑
randů (dalších 177 mělo studium přerušeno). V roce 2020 
se uskutečnilo 58 obhajob disertačních prací, z toho 55 
proběhlo úspěšně a 3 neúspěšně.

Studentům prezenčního studia bylo v období leden–
září vypláceno stipendium ve výši 10 500 Kč měsíčně, od 
října bylo stipendium navýšeno na 13 000 Kč měsíčně. Po 
vykonání státní doktorské zkoušky bylo doktorandům 
stipendium navýšeno o 2000 Kč měsíčně.

Roční hodnocení doktorského studia za akademic‑
ký rok 2019/2020 proběhlo plně v elektronické podobě, 
individuální studijní plány nově zapsaných studentů 
byly rovněž sestavovány elektronicky ve Studijním in‑
formačním systému.

V roce 2020 se úspěšně rozvíjela mezinárodní spolu‑
práce při vedení disertačních prací „pod dvojím vedením“ 
(cotutelle), přičemž bylo k úspěšnému závěru dovedeno 
jednání o čtyřech smlouvách, které byly předány k pod‑
pisu. Spolupráce byla navázána mezi FF UK a Université 

de Picardie Jules Verne, Sorbonne Université, Universi‑
dad de Granada a L‘École des hautes études en sciences 
sociale. Současně bylo zahájeno jednání o dvou dalších 
smlouvách.

Mezinárodní doktorský program H2020 MSCA ITN 
EJD MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cul-
tural Challenges, na kterém se podílí instituce z pěti zemí 
EU, získal v roce 2020 akreditaci UK. Hlavním koordiná‑
torem je prof. Martin Procházka z Ústavu anglofonních 
literatur a kultur.

2. Vědecká rada FF UK

Stávající vědecká rada byla jmenována s účinností od 
1. 3. 2018. Počet řádných členů činil 42, v radě zasedali 
dále tři čestní členové. Jednotlivé skupiny vědních obo‑
rů byly k 31. 12. 2020 zastoupeny rovnoměrně. Jmenný 
seznam členů vědecké rady je uveden v příloze č. 22.

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

V roce 2020 se konalo celkem šest jednání Vědecké rady 
FF UK, z nichž tři se uskutečnila distanční formou. Počet 
zasedání byl ovlivněn nepříznivou epidemickou situací. 
Bylo zahájeno sedm habilitačních řízení a šest řízení ke 
jmenování profesorem. Vědecká rada projednala celkem 
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osm habilitačních a dvě profesorská řízení, přičemž 
jedno habilitační řízení zastavila. Rektor univerzity jme‑
noval v roce 2020 celkem osm docentů vzešlých z řízení 
na FF UK. V témže roce jmenoval prezident republiky 
čtyři profesory.

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 Opatřením rektora č. 35/2019.

4. Věda a výzkum na FF UK

4.1 Významné konference a další vědecké 
počiny

V roce 2020 vystoupili akademici a studenti fakulty 
i přes rušení či posouvání odborných setkání s celkem 
248 konferenčními příspěvky (z toho 136 cizojazyčný‑
mi v 11 různých jazycích) a 32 postery. Filozofická fa‑
kulta sama organizovala 32 konferencí a 25 workshopů. 
Nejvýznamnější z nich jsou uvedeny níže. Zároveň se 
akademici podíleli na vzniku velkého množství nových 
odborných publikací, od odborných článků přes mono‑
grafie po kolektivní díla. Nejvýznamnějších 25 je vyjme‑
nováno též níže.

Následuje stručný přehled vybraných výzkumných 
a konferenčních aktivit a dalších událostí podle jednot‑
livých základních součástí.

Centrum afrických studií FF UK
Konference Reprezentace Afriky v zemích bez kolonií (16. 9.) 
Centra afrických studií v rámci Týdne Afriky od 14. do 
17. 9. 2020. Jednalo se o intenzivní pracovní setkání nad 
afrikanistickými tématy pro studenty různých univerzit, 
jejich obeznámení s metodami a konceptuálními výcho‑
disky afrikanistiky. Konference se zúčastnili přednáše‑
jící z ČR, SR a Rakouska.

Český egyptologický ústav
Konference Continuity, Discontinuity and Change, meziná‑
rodní badatelský workshop, pořadatel doc. Filip Coppens, 
ČEgÚ FF UK, grant GA ČR, prezenční, 31. 8.–4. 9. 2020.

Konference Outside the Pale I: Economies of Liminal 
Societies in the Ancient Near East in the Bronze Age, me‑
zinárodní badatelský workshop, pořadatelé: doc. Jana 
Mynářová – ČEgÚ FF UK, Dr. S. Cohen – Montana State 
University, grant GA ČR, online, 25. 5. 2020.

Výzkum Chujiho hrobky v Sakkáře, objevené v roce 
2019.

Vydání mezioborově zaměřené vědecké publikace 
navazující na výstavu Sluneční králové: Bárta, Miroslav 
(ed.), Sluneční králové. Studie, Praha: Národní muzeum 
2020.

Katedra andragogiky a personálního řízení
Konference Obce, kultura a mezigenerační dialog II. Mezi- 
generační dialog jako nástroj přenosu a sdílení kulturních 
hodnot. Národní informační a poradenské středisko pro 
kulturu (NIPOS) a Katedra andragogiky a personálního 
řízení FF UK, 16. prosince 2020, online konference. Od‑
borná konference k výzkumnému projektu Podpora me‑
zigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako 
nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální 
a regionální úrovni, NAKI II, č. NAKI DG18P02OVV043.

Devátý ročník mezinárodní odborné konference 
Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost. 
Hlavním organizátorem byla Katedra andragogiky a per‑
sonálního řízení FF UK. Spolupráce na organizaci: Služby 
a školení MB, z. ú., v Mladé Boleslavi, Age management 
z. s. a Slovenská akademická asociácia pre celoživotné 
vzdelávanie, 4. listopadu 2020, online konference. Sou‑
částí konference byla mediální prezentace a workshop 
v Senátu Parlamentu České republiky, 24. února 2020.

Pracoviště je spoluautorem certifikované metodiky 
NmetS s názvem Podpora mezigeneračního dialogu a kul-
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turní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení 
kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni k řešené‑
mu stejnojmennému projektu účelové podpory NAKI II 
s identifikačním kódem DG18P02OVV043. Metodika byla 
uznána ministerstvem kultury jako výsledek výzkumu 
a vývoje. Součástí metodiky jsou i výstupy reprezenta‑
tivního kvantitativního a kvalitativního výzkumu rea‑
lizovaného Katedrou andragogiky a personálního řízení.

Katedra Blízkého východu
Mezinárodní workshop Transregional Contacts and 
Connections in Jewish History, organizátoři dr.  Milan 
Žonca a doc. Pavel Sládek (FF UK) a prof. Adam Teller 
(Brown University), online, červen–červenec 2020. Série 
workshopů, jíž se zúčastnili badatelé z EU, Velké Británie 
i USA, otevřela téma v židovských studiích relativně 
zřídka teoreticky uchopované. Stejnojmenná pracovní 
skupina existuje v rámci projektu KREAS již od roku 
2019 a míří k dalším konferenčním akcím a následně 
k zahraniční publikaci.

Publikace Malečková, Jitka, „The Turk“ in the Czech 
Imagination (1870s–1923), Leiden: Brill 2021.

Publikace Sládek, Pavel, Jehuda Leva ben Becalel – 
Maharal, Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení 
raného novověku, Praha: Academia 2020.

Katedra filmových studií
Publikace Szczepanik, Petr, Zahrádka, Pavel, Macek, 
Jakub a Stepan, Paul (eds.), Digital Peripheries: The Online 
Circulation of Audiovisual Content from the Small Market 
Perspective, Cham: Springer 2020.

Studie Svatoňová, Kateřina, Heczková, Libuše, Wi‑
thout Tradition and Without Female Generation? The 
Case of Czech Artist Ester Krumbachová. In: Anna Ar‑
twińska, Agnieszka Mrozik (eds.), Gender, Generations, 
and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond, 
New York: Routledge 2020, s. 166–194.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Proběhl 15. ročník mezinárodní Konference mladých sla-
vistů na téma Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů. 
Konferenci organizuje Ústav východoevropských studií 
FF UK. KJBS FF UK se podílela jako každý rok na orga‑
nizaci a propagaci, 3.–4. 12. 2020, Praha, online forma.

Mezinárodní albanistická konference The Czech-(Slo-
vak)-Albanian Relations: One Hundred Years in the Making 
byla zorganizována v rámci spolupráce KJBS FF UK a In‑
stitutu mezinárodních studií FSV UK. Konference se 
věnovala dějinám česko ‑slovensko ‑albánských vztahů, 
současné spolupráci a novým výzvám, 26. 11. 2020, Praha, 
online forma.

Dr. Ginka Bakardzhieva, členka KJBS FF UK, vydala 
novou lingvistickou publikaci Osobenosti na proprialna-
ta nominacija (Peculiarities of the Proprial Nomination). 
Knihu v bulharštině vydalo nakl. Letera, Plovdiv, du‑
ben 2020.

Prof. Hana Gladkova a její řešitelský tým dokončily 
projekt NAKI od MK ČR Abeceda českých reálií, který na 
internetu prezentuje na multilingvální úrovni české 
reálie cizincům, prosinec 2020.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Dr. Milada Sekyrková se jako spolupořadatelka podílela 
na přípravě a organizaci online 9. mezinárodní konfe‑
rence Evropské společnosti pro dějiny vědy a techniky 
v Bologni s názvem Universities and Their Cities. Visual 
Traces of Universities and Scholars in University Cities across 
Eras, 9th International Conference of the European Society 
for History of Sciences, Bologna, Italy.

Doc.  Zdeněk Hojda zorganizoval ve spolupráci 
s dr. Evou Bendovou z KTF UK jubilejní 40. ročník me‑
zioborového sympozia k problematice 19. století na téma 
Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století, Pl‑
zeň, 20.–22. února 2020, ve spolupráci se Západočeským 
muzeem v Plzni a Plzeňskou filharmonií. Výstupem ze 
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sympozia je sborník Od práce k zábavě. Volný čas v české 
kultuře 19. století, edd. Eva Bendová – Zdeněk Hojda, Pra‑
ha, Academia 2021.

Celostátní studentská vědecká konference – Historie 
2020 – ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK – 
online formou (více viz http://kpvhas.ff.cuni.cz/node/1410). 
Z konference se připravuje sborník nejlépe hodnoce‑
ných prací umístěných na 1. až 10. místě.

Publikace Sekyrková, Milada, Univerzita jako úřad? 
Správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem 
do roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do 1850), 
Praha: Nakladatelství Karolinum 2020, 232 s.

Studie Bláhová, Marie, Die virtuelle Bibliothek des 
Cosmas von Prag. Ein Beitrag zu den Anfängen der Bib‑
liothek des Prager Domkapitels, in: Andreas Speer, Lars 
Reuke (eds.), Die Bibliothek – The Library – La bibliotheque. 
Denkräume und Wissensordnungen (Miscellanea Mediae‑
valia 41, 2020), s. 746–758.

Katedra sociální práce
Katedra sociální práce FF UK se podílela spolu s Kated‑
rou křesťanské sociální práce CMTF UPOL na přípravě 
a realizaci konference pod názvem Vysokoškolské vzdě-
lávání sociálních pracovníků v ČR (24. 9. 2020). Jednalo se 
o výstup projektu TAČR Profesionalizace sociální práce – 
TLO 1000146.

Katedra sociologie
Tomáš Diviák se účastnil projektu Statistické modelování 
šíření covid-19 v české populaci ve spolupráci s Centrem 
pro modelování biologických a společenských procesů 
(BISOP), březen 2020 – prosinec 2020.

Katedra středoevropských studií
Mezinárodní konference a studentský workshop v rámci 
projektu Mezinárodního visegrádského fondu Perspecti-
ves of V4 Translation Studies za účasti pedagogů a studen‑

tů Varšavské univerzity (hungaristika, bohemistika), 
Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani (bohemis‑
tika, hungaristika), Univerzity Pardubice (polonistika, 
hungaristika), Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici 
(polonistika, hungaristika, slovakistika), KSES FF UK 
(hungaristika, polonistika, slovakistika), Univerzity Lo‑
ránda Eötvöse v Budapešti (bohemistika), Univerzity 
v Szegedu (bohemistika), čestným hostem byl doc. So‑
rin Paliga, bohemista z Univerzity v Bukurešti. Akce se 
konaly online 9.–11. listopadu 2020. Počet účastníků byl 
40. Organizovala doc. Simona Kolmanová (KSES FF UK).

Mezinárodní konference Politické diskurzy v Polsku 
a Česku po roce 1989: žánry, komunikační strategie, mediál- 
ní obrazy. Konference byla výsledkem mezinárodního 
projektu, který je realizován od roku 2019 ve spolupráci 
se Seminářem aplikované rétoriky Fakulty polonistic‑
kých studií Varšavské univerzity. Hlavním cílem setkání 
byla analýza vybraných aspektů předvolebního diskur‑ 
zu v Polsku a v České republice s ohledem na politické 
žánry, komunikační strategie a mediální obraz politiků 
v průběhu uplynulých třiceti let demokratických změn. 
Konference proběhla pod záštitou děkana Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy a děkana Fakulty polonis‑
tických studií Varšavské univerzity. Spoluorganizovala 
dr. Renata Rusin Dybalska (KSES FF UK), 23.–24. listo‑
padu 2020, online setkání.

Pražské centrum židovských studií
Ve spolupráci s Brown University a projektem FF UK 
KREAS organizovalo PCŽS online workshop Jewish 
Transregionalism (7. 7. , 14. 7. , 21. 7. , 28. 7.), kterého se 
účastnili akademici z Německa (Frankfurt, Bielefeld), 
Polska (Vratislav, Varšava), USA (Philadelphia, Brown), 
Velké Británie (Londýn), Rakouska (Středoevropská uni‑
verzita) a ČR (Praha). Na workshop budou v roce 2021 
navazovat další online akce.
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Ústav anglofonních literatur a kultur
Konference Minority Languages in a Globalized World, 
6. 3. 2020.

KREAS Workshop Shakespeare, Creativity and Creative 
Industries, 12. 3. 2020.

Časopis Litteraria Pragensia byl zařazen do databáze 
Scopus (Elsevier).

Vydání kolektivní monografie Cultural Convergen-
ce: The Dublin Gate Theatre, 1928–1960, eds. Ondřej Pilný, 
Ruud van den Beuken and Ian R. Walsh (Palgrave Mac‑ 
millan, 2020).

Ústav asijských studií
Hybridní konference Celebrating the 70th Anniversary of 
Korean Studies at Charles University, Karolinum, Univer‑
zita Karlova, Praha, 30. 9. 2020.

Publikace Štipl, Zdeněk, The Christian Ashram Move-
ment in India, London/New York: Routledge 2020, 209 s.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Konference Oborové didaktiky a pregraduální příprava 
učitelů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ÚČJTK za‑
pojen jako spolupořadatel, 27.–28. 11. 2020, online forma.

Vydán třetí svazek korespondence Karla Havlíčka.

Ústav Českého národního korpusu
Vydání kolektivní monografie Registry v češtině, která 
shrnuje výsledky projektu OP VVV Jazyková variabilita 
v CNC, jehož cílem bylo vytvořit empirický model varia‑ 
bility textů v češtině.

Zveřejnění korpusu SYN2020 (viz https://wiki.kor‑
pus.cz/doku.php/cnk:syn2020), který je v pořadí již pá‑
tým reprezentativním korpusem řady SYN mapujícím 
vývoj současné psané češtiny. Tato korpusová řada je 
jedinečná, pro jiné jazyky není žádná její obdoba k dis‑
pozici. Výrazným vědeckým vkladem SYN2020 je pak 
zcela nová lemmatizace a morfologická analýza, která 

vznikla v Ústavu teoretické a komputační lingvistiky 
FF UK a která je první aplikací jednotné anotace jazyko‑
vých variet v ČNK.

Ústav filosofie a religionistiky
Mezinárodní workshop na téma Normative Frameworks of 
Personal Identity uspořádaný dne 12. června 2020, online.

Publikace Daniele de Santis, Burt Hopkins, Claudio 
Majolino (eds.), The Routledge Handbook of Phenomenolo-
gy and Phenomenological Philosophy, London: Routledge 
2020. Tato monumentální publikace zahrnuje mimo 
kapitol hlavního editora Daniela de Santise také kapi‑
toly dalších fenomenologů z ÚFaRu doc. Jakuba Čapka, 
dr. Terezy Matějčkové a dr. Ondřeje Švece.

Publikace Kolman, Vojtěch, Noc, v níž se pořádají med-
vědí hony na zajíce, Praha: Argo 2020.

Ústav germánských studií
Organizace mezinárodního skandinavistického work‑ 
shopu Northern Europe, Migration and the Questions of 
Identity, který se konal na FF UK ve dnech 5.–6. března 
v rámci projektu KREAS. Zúčastnilo se několik badatelů 
ze zahraničních univerzit a pracovníci Oddělení skandi‑
navistiky a Oddělení finských studií ÚGS FF UK.

Oddělení germanistiky ÚGS FF UK se podílelo na 
organizaci konference Oborové didaktiky a pregraduální 
příprava učitelů na FF UK. Konference proběhla online 
ve dnech 27.–28. 11.

Ústav hospodářských a sociálních dějin
Workshop Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého 
a dvacátého století. Prameny – metody – interpretace uspo‑
řádal ÚHSD FF UK (za organizátory prof. Eduard Kubů, 
dr. Barbora Štolleová) ve spolupráci se Společností pro 
hospodářské a sociální dějiny ČR. Workshop se uskuteč‑
nil v říjnu online (12.–13. října 2020; 19.–20. října 2020) za 
bohaté účasti více než 30 odborníků z ČR a ze Slovenska.
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Konference Mainstream! Popular Culture in Central 
and Eastern Europe, 29.–31. 10. 2020, Praha (online).

Kapitola v zahraniční knize: A socialist Night? Go‑
verning through lights in the post ‑war Prague. In: Luc 
Gwiazdzinski, Marco Maggioli, William Straw (eds): 
NIGHT STUDIES REGARDS CROISÉS SUR LES NOU‑ 
VEAUX VISAGES DE LA NUIT. Elya Éditions 2020.

Článek L. Duškové Yet It Is Still Necessary to Struggle 
for a Better World: Media Images of Crime in Relation to 
Criminal Activities in People’s Democratic Czechoslova‑
kia (1945–1961), Střed/Centre 1/2020.

Publikace Štaif, Jiří, Modernizace na pokračování. Spo-
lečnost v českých zemích (1770–1918), Praha: Argo 2020, 
422 s., vydáno s finanční podporou programu Progres.

Ústav hudební vědy
Mezinárodní konference Rytmus v  hudbě a  uměních 
v pozdním středověku, 16.–18. 11. 2020, online, ve spolu‑
práci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR.

Mezinárodní konference The „Luython Year“ Confe-
rence, 30. 7.–1. 8. 2020, Praha, hybridně.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Seminář o  tlumočení ve vzdělávání, tzn.  při vzdělávání 
neslyšících dětí, žáků a studentů všech stupňů a typů škol, 
16. 1. 2020, semináře se zúčastnilo okolo 100 účastníků 
z různých institucí z celé ČR.

Ústav obecné lingvistiky
Publikace Čermáková, Anna, Malá, Markéta (eds.), Va-
riation in Time and Space. Observing the World through 
Corpora. Berlin: DeGruyter 2020.

Studie Elšík, Viktor, Beníšek Michael, Romani Dia‑
lectology. In: Matras Y., Tenser A. (eds.), The Palgrave 
Handbook of Romani Language and Linguistics, Palgrave 
Macmillan, Cham, 2020.

Ústav pro archeologii
Publikace New Perspectives on the Early Slavs and the Rise 
of Slavic. Contact and Migrations, jež vyšla ve spolupráci 
s Heidelberskou univerzitou (Slavisches Institut) a Ústa‑
vem pro jazyk český AV ČR, za podpory 4EU+ European 
University Alliance a projektu KREAS.

Monografická publikace Klír, Tomáš, Rolnictvo na 
pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace 
a procesy pustnutí, Karolinum: Praha 2020.

Ústav pro klasickou archeologii
Kolokvium Vítr stepí, hradby oáz II: Příspěvky ke studiu 
dějin a kultury Střední Asie proběhlo online. Cílem dru‑
hého ročníku kolokvia bylo spojit badatele z různých 
oborů zabývajících se dějinami a kulturou střední Asie 
a přilehlých oblastí.

Studie Kysela, Jan, Kimmey, Stephanie, „Keltiké 
makhaira. On a La Tène Type Sword from the Sanctua‑ 
ry of Nemea“, Archäologisches Korrespondenzblatt 50/2, 
187–206, 2020.

Publikace Gavranović, M., Heilmann, D., Kapuran, 
A., Verčík, M. (eds.), Spheres of Interaction. Contacts and 
Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in 
the Late Bronze / Iron Age (13/12th – 6/5th ct. BCE). Procee‑ 
dings of the Conference held in Belgrade in September 
2017. Perspectives on Balkan Archaeology 1 (Rahden/
Westf. 2020)

Ústav románských studií
Spoluorganizace mezinárodního online workshopu He-
gel Art Net Virtual Workshop: Translating Hegel’s Aesthetics 
s Université de Nantes, 2.–4. 4. 2020. Aktivní účast před‑
nesením příspěvku o překladech Hegelových Přednášek 
z estetiky do slovanských jazyků zajistila doc. Eva Vold‑
řichová Beránková.

Publikace Černý, Václav, Pelán, Jiří, Italská renesanční 
literatura. Antologie, Praha: Karolinum 2020, 2 sv.
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Ústav řeckých a latinských studií
Konference Distinctiones and Medieval Preaching, spolu‑
pořadatelky doc. Lucie Doležalová (ÚŘLS FF UK) a Mar‑
jorie Burghart (CNRS, Francie). Konference byla rozlo‑
žena do 1., 8., 15., 22. a 29. 6. 2021, web: https://distinguo.
hypotheses.org/131, účastníci z těchto zemí: USA, Finsko, 
Rakousko, Švýcarsko, Španělsko, Velká Británie, Izrael, 
Francie, ČR.

Ústav srovnávací jazykovědy
Konference Script and Reconstruction in Linguistic History 
s účastí zástupců Svobodné univerzity Berlín, Univerzity 
Friedricha Schillera v Jeně, Univerzity Alberta ‑Ludvíka 
Freiburg a Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani se 
věnovala vztahu písma a rekonstrukce indoevropských 
a semitských jazyků, 3. 3. 2020.

Ústav světových dějin
Konference Mainstream! Popular Culture in Central and 
Eastern Europe, the 5th conference of the Centre for the Study 
of Popular Culture, Národní muzeum, FF UK a Německý 
historický institut ve Varšavě. Pořadatel dr. Ondřej Da‑
niel, 29.–31. 10. 2020, Praha (online).

Workshop Resilience for European Cultural Heritage. 
V rámci projektu REACH a KREAS, spolu s NPÚ. Pořada‑
telé: prof. Luďa Klusáková, dr. Jaroslav Ira, dr. Jiří Janáč, 
Praha, 5.–6. 3. 2020.

Úspěšný grantový projekt PRIMUS African and Middle 
Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Stu-
dies, Trajectories, and Mindsets, řešitelé: dr. Konstatinos 
Katsakioris, dr. Jan Koura, dr. Mikuláš Pešta a dr. Jakub 
Mazanec. Doba trvání 2021–2023.

Významné zahraniční stipendium (Visiting fellow): 
dr. Ondřej Vojtěchovský, Imre Kertész Kolleg Jena, Ně‑
mecko, 1. 10. 2020 – 31. 3. 2021.

Ústav translatologie
Mezinárodní doktorandská konference Genderové per-
spektivy v humanitních vědách, dr. Eva Kalivodová (ÚTRL 
FF UK) ve spolupráci s Centrem genderových studií 
FF UK, 6. listopadu 2020, online.

Ústav východoevropských studií
3. mezinárodní konference ukrajinistů v Praze A Trauma 
Nation: Ukraine at a Crossroads, Online Conference.

Druhý ročník mezioborové konference Studentské 
dialogy o východní Evropě II (Brno – Olomouc – Praha), Filo‑
zofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 14. 10. 2020 
(online).

Jednodenní vědecká konference studentů a absolven‑
tů magisterského a doktorského studia tří partnerských 
akademických pracovišť (Ústav slavistiky, Filozofická 
fakulta Masarykovy univerzity; Katedra slavistiky, Fi‑
lozofická fakulta Univerzity Palackého; Ústav výcho‑
doevropských studií, Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy) s cílem prezentace témat diplomových a diser‑
tačních prací a vzájemné diskuze – https://uves.ff.cuni.
cz/cs/2020/10/11/konference ‑studentske ‑dialogy ‑o‑
vychodni ‑evrope ‑ii/.

15. ročník mezinárodní Konference mladých slavis‑
tů Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů, Filozo‑
fická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 3.–4. 12. 2020 
(online). Tradiční dvoudenní mezinárodní konference 
určená absolventům bakalářského a magisterského stu‑
dia, doktorandům a badatelům ve věku do 35 let. Cílem 
akce je umožnit setkání mladých odborníků, vytvořit 
prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské čin‑
nosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých 
metod a pohledů na slovanský areál. Jednacími jazyky 
konference jsou všechny slovanské jazyky. Celkem 20 
aktivních účastníků, z toho 12 zahraničních.



Výroční zpráva 2020

4.2 Přednášky významných odborníků

Český egyptologický ústav
Erez Ben ‑Yosef (Uni Tel Aviv): 3. 3. King Solomon’s Mines? 
New Discoveries in the Timna Valley (Israel); 4. 3. Studying 
ancient exploitation of natural resources and long -distance 
trade; 5. 3. The beginning of metallurgy in the Levant: the 
case study of Khribat Beter. Prezenčně.

Katharina Streit (Uni Wien): Transregional Connecti-
ons Across the Near East – Long distance ties of the Pottery 
Neolithic and Chalcolithic periods, 12. 10. , online.

Katedra Blízkého východu
Na jaře 2020 pobýval na pozvání Pražského centra židov‑
ských studií na FF UK Dr. Joseph M. Davis (Gratz College, 
USA). Prof. Davis je světově uznávaným odborníkem na 
raně novověké dějiny Židů ve střední a východní Evropě. 
Semestrální pobyt nebyl dokončen z důvodu pandemic‑
ké situace.

Katedra filmových studií
Reconstruction in Post WWII Europe. Studenti ze tří ev‑
ropských univerzit se společně zúčastnili online před‑
nášek, projekcí a diskusí za účasti evropských profesorů 
i kurátorů paměťových institucí a zabývali se vizuální 
kulturou po druhé světové válce ve srovnávací meziná‑
rodní perspektivě.

Dr. Johannes Binotto: Minor Instances, Major Conse-
quences. A Workshop in and with Audiovisual Materiality.

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Sickle and Veil: Communist Gender Policies Towards Muslim 
Minorities in Eastern Europe, 27. 10. 2020, Praha, online 
forma, workshop k mezinárodnímu projektu o výzkumu 
dějin a současnosti muslimských komunit ve východ‑
ní Evropě. Přednášel dr. Ivan Simić (Praha), doc. Yulia 
Gradskova (Stockholm) a další.

Славянските малцинствени езици в контекста на 
Югоизточна Европa (Slovanské minoritní jazyky v ji‑
hovýchodní Evropě), 10. 3. 2020, Praha, osobní účast. 
Přednášel Dr. Martin Henzelmann (Hamburk).

Katedra sociologie
Prof. Nancy Jurik (Arizona State University): Dilemmas 
in the Regulation of Research Ethics: USA University Insti-
tutional Review Boards & Implications. 7. 12. 2020, Praha.

Katedra středoevropských studií
Dr. hab. Agnieszka Budzyńska ‑Daca (Varšavská univer‑
zita): dva předměty pro studenty FF UK, přednáška Great 
speeches, great speakers a workshop Retoryka dla począt-
kujących i dla zaawansowanych. 5. 10. 2020 – 18. 12. 2020, 
online.

Pražské centrum židovských studií
V letním semestru 2019/20 byl hostujícím profesorem 
Pražského centra židovských studií Dr. Joseph Davis 
(Gratz College). Výuka jeho kurzu Early Modern Judaism 
probíhala krátce prezenčně a posléze online.

PCŽS je spoluorganizátorem cyklu Colloquia in Mo-
dern Jewish History, který probíhá na MÚA a ÚSD AV ČR.

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Přednáška Dr. Floriana Dolberga: All (of) this is about 
Variation in Discourse -Deixis, 12. 2. 2020, FF UK.

Ústav anglofonních literatur a kultur
Prof. Rob Dunbar (University of Edinburgh): Gaelic in 
Canada, 20. 2. 2020.

Ústav etnologie
V termínu 8. 2.–8. 3. 2020 na Ústavu etnologie pobývala 
hostující profesorka, Dr. Alenka Janko Spreizer, Katedra 
antropologie a kulturních studií, Univerzita v Primor‑
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sku, Koper, Slovinsko, která přednesla 4 přednášky pro 
studenty FF UK i širší veřejnost. Přednášky byly zamě‑
řeny na antropologii hranic, mořeplavby a rybolovu 
v severním Jadranu.

Ústav filosofie a religionistiky
Přednáška prof. Erica Nelsona (Harvard University) 
na téma The Theology of Liberalism, 13. 2. 2020 na ÚFaRu 
FF UK.

Přednáška prof. Roberta Pasnau (Boulder, Colorado) 
na téma 13th century Latin Averroism – Siger of Brabant on 
the intellective soul, která se uskutečnila online v rámci 
semináře Dr. Anny Tropia dne 27. 10. 2020.

Ústav germánských studií
V Oddělení finštiny ÚGS se ve dnech 9.–10. března ko‑
nala série přednášek docenta Yrjö Lauranto z Helsinské 
univerzity na téma Tranzitivní věta a předmět v současné 
finštině.

Ústav pro klasickou archeologii
Bouke van der Meer (Leiden University), Odysseus in 
Greek, Etruscan and Roman Visual Programs, 19. 2. 2020.

Lorenzo Zamboni (University of Milan), Smaller 
Things: Perspectives on Miniaturization and Communality, 
11. 11. 2020.

Ústav románských studií
Dne 4. 12. 2020 se konala online přednáška prof. Philippa 
Meirieu z Université Lumière Lyon 2 na téma vývoje 
vzdělávacího systému v Evropě, v souvislosti s dopadem 
pandemie nemoci covid‑19. V rámci CRP PhDr. Dana 
Kratochvílová, Ph.D., organizovala následující online 
přednášky českých a zahraničních expertů na minoritní 
jazyky Pyrenejského poloostorova: Baskičtina a její socio-
lingvistická situace (13. 11.), Tomáš Buchtele; Valencijština 
a její sociolingvistická situace (25. 11. katalánsky a 4. 12. 

česky), Adéla Koťátková; Galicijština a její sociolingvistická 
situace (11. 12.), Xavier Frías Conde, Ph.D.; Historie Bas-
kicka a Basků a vliv baskičtiny na okolní románské jazyky 
(17. 12.), Tomáš Buchtele; El asturiano y su situación socio-
lingüística (21. 12.), Xavier Frías Conde, Ph.D.

Ústav světových dějin
Berhard Struck (University of St Andrews, Skotsko). 
2020/09‑2021/01. Kurzy: Interconnected. Themes in late 
Modern European History in Global Perspective, c.1760s-

-1920s, Doing and Practicing Transnational & Global His-
tory. Oba kurzy probíhaly online.

Stefan Gužvica, M.A. (Central European University 
Budapest, Universität Regensburg), přednáška s prezen‑
tací knihy Before Tito, The Communist party of Yugoslavia 
during the Great Purge, 1936–1940 (Acta Universitatis Tal‑ 
linnensis, 2020). Praha, FF UK, 17. 9. 2020.

4.3 Významná ocenění pedagogů a studentů

a) ocenění pedagogů
Dr. Michal Ctibor z Ústavu řeckých a latinských studií 
FF UK získal v roce 2020 Cenu Arnošta z Pardubic v ka‑
tegorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK 
za interpretační kurzy latiny.

Prof. Jiří Pelán z Ústavu románských studií získal za 
nový překlad klasiky Antoina de Saint ‑Exupéryho Malý 
princ (Pikola) Zlatou stuhu v kategorii nejlepší překlad 
knihy pro mladší děti. Dále prof. Jiří Pelán obdržel stříbr‑ 
nou medaili UK za významné celoživotní dílo v oboru 
románských studií a dlouholetou vědeckou a pedago‑
gickou činnost na UK.

Objev Chujiho hrobky učiněný Dr. Mohamedem Me‑
gahedem a doc. Hanou Vymazalovou z Českého egypto‑
logického ústavu byl v lednu 2020 zařazen časopisem 
Archaeology Magazine mezi 10 nejvýznamnějších ar‑
cheologických objevů roku 2020.
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Dr. Stephan Delbos z Ústavu anglofonních literatur 
a kultur získal ocenění Poet Laureate of Plymouth a Amy 
Lowell Prize.

Doc. Jan Sýkora z Ústavu asijských studií získal Řád 
vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou za 
své zásluhy v oblasti akademické spolupráce a za pří‑
nos k rozvoji vzájemného porozumění mezi Japonskem 
a Českou republikou.

Koreanistika jako celek z Ústavu asijských studií 
získala Vyznamenání premiéra Korejské republiky za 
rozvoj koreanistiky, výzkum a šíření korejského jazyka.

Dr. Lenka Fárová z Ústavu germánských studií zís‑
kala významné finské státní vyznamenání Řád finského 
lva v kategorii rytíř I. třídy, které jí udělil prezident 
Finské republiky Sauli Niinistö za záslužnou práci na 
propagaci finského jazyka a kultury a šíření povědomí 
o finské literatuře v České republice.

Prof. Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky 
převzal 28. března 2020 Cenu J. A. Komenského pro rok 
2020 v nizozemském Naardenu.

Dr. Alice Flemrová z Ústavu románských studií zís‑
kala Cenu Josefa Jungmanna pro nejlepší překlad za rok 
2019 za svou práci na románu Paola Sorrentina Všichni 
mají pravdu.

Doc. Marek Jakoubek získal Čestné uznání Bulharské 
akademie věd za přínos bulharistice.

b) ocenění studentů
Fakultní Cenu Jana Palacha obdržely Mgr. Diana Míč‑
ková a Mgr. Dorotea Wollnerová, doktorandky Českého 
egyptologického ústavu FF UK, za publikaci Poslyš vyprá-
vění z časů tvých otců: Příběhy ze starého Egypta (Praha: 
Academia 2019).

Cena profesora Zdeňka Matějčka pro nejlepší diplo‑
manty Katedry psychologie byla v roce 2020 udělena 
čtyřem studentům: 1. místo obsadil Mgr. Lukáš Slabý za 
práci Hodnotová orientace a postoje sourozenců dětí s po-

stižením, 2.–3. místo Mgr. Andrea Slabá (Využití dyna-
mické a statické diagnostiky u dětí s poruchou attachmentu) 
a Mgr. Karel Straka (Výslechová sugestibilita adolescentů 
z pohledu psychologie) a 4. místo Mgr. Markéta Němcová 
(Vztahy mezi členy znovusložených rodin a osobní pohoda 
dítěte).

Univerzitní Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nej‑
lepší absolventy společenskovědních programů získa‑
la Bc. Hana Hledíková, která absolvovala bakalářský 
studijní program humanitní vědy, obor anglistika a ame‑
rikanistika a český jazyk a literatura, cenu rovněž obdr‑
žela za své mimořádné studijní úspěchy.

Univerzitní Bolzanovu cenu za mimořádné vědecké 
úspěchy obdržel ve společenskovědní kategorii absolvent 
doktorského programu filozofie na Ústavu filosofie a reli‑
gionistiky FF UK dr. Petr Prášek za práci Le devenir -autre 
de l’existence, Essai sur la phénoménologie contemporaine.

Univerzitní Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin 
za rok 2019 získal tým z Právnické fakulty UK, jehož 
členkou byla doktorandka Ústavu řeckých a latinských 
studií FF UK Mgr. Klára Žytková. Cena byla udělena za 
publikaci Digesta seu Pandectae, tomus II, liber XVI–XXXV, 
fragmenta selecta / Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha 
XVI–XXXV, vybrané části. Předání ceny proběhlo v rámci 
slavnostní připomínky 17. listopadu 2020.

Bc. Kateřina Holubová z Ústavu jazyků a komunikace 
neslyšících FF UK byla za svou činnost webmasterky 
autorských webových stránek neslysicinauk.ff.cuni.cz 
oceněna Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
za r. 2020 v kategorii mimořádných činů studentů či 
absolventů bakalářského, magisterského nebo doktor‑
ského studijního programu prokazujících občanskou 
statečnost, odpovědnost nebo obětavost během pande‑
mie covidu‑19.

Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absol‑
venty pro rok 2020 obdržela dr. Petra Johana Poncarová 
(Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK).
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V soutěži o Cenu Edvarda Beneše se na prvním místě 
v oblasti historie umístil Martin Jelínek (Ústav českých 
dějin FF UK) se soutěžní prací Antonín Zápotocký a Kla-
densko – vztah osobnosti a prostředí; v oblasti sociologie 
získala druhé místo Olga Vlasova (Katedra sociologie 
FF UK) za soutěžní práci Unconditional Basic Income – new 
utopia/dystopia of modernity.

V soutěži v rámci mezinárodního kolokvia Lucian 
Blaga, které proběhlo 30. 10. 2020 online v rumunském 
Sibiu, získali dva studenti Katedry jihoslovanských 
a balkanistických studií FF UK první cenu. Cena se udě‑
lovala za překlady vybraných textů.

V květnu byly u příležitosti bulharského státního 
svátku – Dne bulharské osvěty a kultury a slovanského 
písemnictví – v prostorách Bulharského kulturního in‑
stitutu v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky 8. ročníku 
soutěže mladých bulharistů o nejlepší překlad a původní 
esej. První místo získala Jana Georgievová, studentka 
Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK.

Mgr. Ladislav Zemánek, doktorand Ústavu světových 
dějin FF UK, získal stipendium za vynikající výzkum‑
né, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí vý‑
sledky přispívající k prohloubení znalostí za publikaci 
článku Belt & Road Initiative and Russia: From Mistrust 
towards Cooperation v mezinárodním vědeckém časopisu 
Human Affairs, vydávaném nakladatelstvím De Gruyter 
v Berlíně.

V roce 2020 byl zorganizován druhý běh soutěže 
SOUND, tentokrát otevřený též účastníkům ze Sloven‑
ska. V kategorii magisterských diplomových prací zvítě‑
zila absolventka Ústavu translatologie FF UK Mgr. Marie 
Šindelářová s prací Dítě jako tlumočník, která vznikla pod 
vedením prof. Ivany Čeňkové. Výsledky byly vyhlášeny 
v červenci 2020 a oficiálně prezentovány při každoroč‑
ních Jeronýmových dnech na podzim 2020.

 

5. Vydavatelství FF UK

Ediční činnost fakulty se v roce 2020 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).

Navzdory obtížné ekonomické aj. situaci vydala FF UK 
v roce 2020 celkem 125 publikací (28 knižních a 30 časo‑
piseckých titulů, 59 e ‑publikací a 4 katalogy), ve fakult‑
ních edičních řadách bylo představeno 15 monografií. 
Vydavatelství se v průběhu roku podílelo na několika 
prezentacích knih a časopisů (např. křtu knihy Literatu-
ra a sociálno, vernisáži výstavy Koreanistika včera a dnes 
na FF UK), z pravidelných akcí se pak mohlo zúčastnit 
pouze pražského trhu 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 Caro‑
linae Pragensis: Století Ústavu pro dějiny umění na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy.

– Fontes: P. Vedral, Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj 
Plzně za první republiky (1918–1938); M. Hennlichová, En-
tente cordiale. Vývoj britsko -francouzských vztahů na cestě 
k Srdečné dohodě 1898–1904.

– Humanitas: J. Adamec, Od Principa k Trumpovi. Texty 
k historickým výročím 2002–2018.
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– Medium: Věk Sturlungů. Ságy o Islandu třináctého 
století.

– Mnemosyne: A. Christou, Žena v českém tradičním 
obrazu světa. Etnolingvistická studie; V. Vaněk, Obrazy 
života v české literatuře; P. Kordík, Opus magnum Miloslava 
Kabeláče pro lidské hlasy. Proměny, opus 57.

– Trivium: J. Pergler, Česká reflexivní deagentizace v dia-
chronním pohledu; D. Labus, Jokoi Šónan: Tři otázky sprá-
vy země. Japonsko poloviny 19. století očima intelektuála; 
L. Kvočáková, Cesta ke slovenskému mýtu. Konstrukce iden-
tity slovenské moderny v kontextu ideje čechoslovakismu; 
J. Herůfek, Commento sopra una canzone de amore v kon-
textu své doby.

– Varia: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě; Pen-
sar o passado, compreender o presente, idealizar o futuro; 
Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského 
písemnictví.

Další tituly profilových edičních řad se připravují 
a budou postupně vycházet v průběhu následujícího 
roku dle edičního plánu FF UK na rok 2021.

b) Reprezentativní, příležitostné a jiné publikace
Mimo stávající ediční řady byly vydány mj. publikace: 
Věci v básních. Od Achilleova štítu po hyperobjekty; „Horo 
Bílá – horo kletá!“. Povídky z bělohorské doby; Ex Oriente 
lux. Rudolf Dvořák (1860–1920); Čítanka raně novověké 
aškenázské paleografie; Horizonty kognitivně -kulturní lin-
gvistiky III.; Things and Thoughts Central Europe and the 
Mediterranean in the 4th–1st centuries BC etc.

Vydavatelství se aktivně podílelo také na přípravě 
a vydávání propagačních aj. materiálů, např.: Výroční 
zpráva FF UK 2019; Katalog časopisů 2020; Katalog publi-
kací 2020/2021; Katalog vzdělávacích programů 2020/2021 
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: Brücken; Časopis pro moderní filologii; Fórum 
sociální práce; Historie – otázky – problémy; Chatreššar; 
Linguistica Pragensia; Litteraria Pragensia; Nová čeština 
doma a ve světě; Prague Economic and Social History Pa-
pers; Prague Papers on the History of International Rela-
tions; Pražské egyptologické studie; Slovo a smysl; Studia 
Ethnologica Pragensia; Studia Hercynia; Studie z aplikované 
lingvistiky; Svět literatury.

5.2 Distribuce

Počet nových titulů přijatých do distribuce FF UK v roce 
2020 činil 121, z toho bylo 30 knižních titulů, 33 čísel 
časopisů a 59 e ‑publikací.

Z produkce vydavatelství se jednalo o 106 titulů: 23 
monografií, 24 čísel časopisů, 26 e ‑knih a 31 e ‑časopisů, 
1 účelová neprodejná e ‑publikace a 2 katalogy. Z Nakla‑
datelství Karolinum bylo do distribuce přijato celkem 
10 nových titulů, z toho 1 monografie a 9 čísel periodik, 
z produkce jednotlivých ústavů a kateder FF UK pak 5 
nových monografií. Objem všech publikací naskladně‑
ných v roce 2020, včetně starších titulů přijatých do dis‑
tribuce, činil 11 257 výtisků v celkové hodnotě 3 400 354 Kč 
v maloobchodních cenách (dále MOC).

Celkový obrat (zahrnující prodej, výměnu a dary) 
v roce 2020 činil 9907 výtisků v hodnotě cca 2 411 218 
v MOC. Celkový objem prodeje byl 3870 výtisků (včet‑
ně e ‑publikací) v hodnotě 1 108 270 Kč v MOC. Na tom‑
to výsledku se podílely především publikace vydané 
v edičních řadách FF UK, mimo řady a fakultní periodika. 
Celkem se publikace Vydavatelství FF UK podílely na 
prodeji objemem 3227 výtisků v hodnotě cca 926 919 Kč 
v MOC, tj. téměř 85 % celkových prodejů.
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Nejprodávanějšími knižními tituly roku 2020 byly: 
„A tehdy pronesl strofu…“ Staroseverské příběhy o skaldech; 
Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy a Islámská čítanka. Studijní antologie arab-
ského islámského písemnictví. K nejúspěšnějším titulům 
dále patřily novinky Sto písní o Marii. Toledský kodex 
Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného; Rozho-
dující síla strany. Aparát ÚV KSČ v éře Antonína Novotného 
(1953–1967), Žena v českém tradičním obrazu světa. Etnolin-
gvistická studie a dotisk úspěšné příručky Segmentální 
plán češtiny.

Nejstahovanějšími e ‑knihami za rok 2020 byly: Seg-
mentální plán češtiny; Čítanka raně novověké aškenázské 
paleografie; Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané 
kapitoly a Islámská čítanka. Studijní antologie arabského 
islámského písemnictví.

Prodej titulů z produkce jednotlivých kateder a ústa‑
vů fakulty, vč. periodik AUC vydávaných prostřednic‑
tvím Nakladatelství Karolinum, dosáhl objemu 643 ks 
a 181 351 Kč (MOC), tj. cca 15 % všech prodejů. Na cel‑
kovém výsledku se v roce 2020 podílely zejména tituly 
Českého egyptologického ústavu, Ústavu anglofonních 
literatur a kultur, dále Střediska ibero ‑amerických stu‑
dií či centra Collegium Europaeum.

Většina prodeje v  roce 2020 byla realizována for‑
mou komise v partnerských kamenných a internetových 
knihkupectvích, prostřednictvím fakultního e ‑shopu 
a formou přímých objednávek od domácích a zahra‑
ničních knihoven, akademických pracovišť, dalších in‑
stitucí a jednotlivců. Prodej v Knihovně Jana Palacha 
a na knižních akcích oproti předchozím letům poklesl 
z důvodu vládních protiepidemických opatření.

E -shop
V roce 2020 došlo k redesignu a spuštění nové verze 
fakultního e ‑shopu na platformě VERSO. V rámci pro‑
jektu se nově definovaly vazby na skladový systém iFIS 

a koncentrátor online plateb KOPLA, kompletní změnou 
prošla administrace objednávek, včetně automatiza‑
ce e ‑mailové komunikace se zákazníkem. Do nabídky 
e ‑shopu vedle fakultních knih, časopisů, e ‑publikací 
a softwaru přibyly v prosinci 2020 také propagační před‑
měty fakulty.

E -publikace
Většina publikací Vydavatelství FF UK vychází para‑
lelně také v elektronickém formátu PDF, v prodeji jsou 
prostřednictvím fakultního e ‑shopu a mezinárodních 
databází. Studenti a pracovníci celé UK mají zajištěn 
volný přístup k e ‑knihám z Portálu elektronických zdro‑
jů UK a formou služby ukaz.cuni.cz. V roce 2020 byla 
prodloužena licenční smlouva na šíření 4 e ‑knih z edic 
Fontes a Mnemosyne.

Mezi fakultní časopisy, které jsou publikovány v re‑
žimu Open Access (dále OA), se od ročníku 2020 zařadil 
časopis Brücken. Jednotlivé články OA periodik jsou do‑
stupné z jejich webových stránek, jež zájemce odkazují 
také do digitálního repozitáře UK. Sbírka Open Access 
Journals v univerzitním repozitáři ke konci roku 2020 
čítala více než 2200 jednotlivých článků.

Fakultní periodika jsou pravidelně hodnocena a ex‑
cerpována respektovanými světovými databázemi. Časo‑
pis Litteraria Pragensia byl v roce 2020 přijat do databází 
Scopus (dále jsou excerpovány Časopis pro moderní filolo-
gii, Estetika, Linguistica Pragensia, Slovo a smysl a Svět lite-
ratury) a CEEOL. Do Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) přibylo v roce 2020 periodikum Studia Ethnologica 
Pragensia. 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 in‑
stitucemi z cca 30 států světa, přičemž výměně tradičně 
dominují odborná periodika.
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Za rok 2020 získala FF UK 93 titulů časopisů z 24 zemí, 
v celkovém počtu 192 svazků. Nejvíce časopisů (celkem 
24 titulů) obdržela fakulta od českých institucí. Dále 
získala fakulta 9 časopisů z Německa, 7 ze Slovinska, 6 
z Itálie, 5 z Litvy a po čtyřech z Francie a Japonska. Dal‑
šími výměnnými partnery byly instituce převážně z ev‑
ropských států, ale i z Turecka, USA, Paraguaye a Tai‑
wanu. Nejčastějšími českými i zahraničními partnery 
FF UK jsou stále univerzity, od kterých dostala fakulta 
výměnou celkem 50 titulů časopisů. 12 titulů získala fa‑
kulta od ústavů akademií věd, 11 od dalších výzkumných 
institucí a 6 od vědeckých společností. Zastoupena jsou 
i muzea a archivy (6). Takřka ve všech případech je vý‑
měnný partner zároveň vydavatelem časopisu. Celkem 
v roce 2020 získala FF UK v rámci mezinárodní výměny 
publikací, zajišťované ve spolupráci se Střediskem vě‑
deckých informací (SVI), 341 svazků v celkové hodnotě 
cca 157 196 Kč. Z toho bylo 149 knižních titulů v celkové 
hodnotě 62 986 Kč (97 svazků v přepočtu za cca 39 765 Kč 
ze zahraničí a 52 svazků za 23 221 Kč z ČR) a 93 titulů ča‑
sopisů a dalších druhů seriálových publikací, a to v cel‑
kovém počtu 192 svazků v hodnotě cca 94 210 Kč (z toho 
69 titulů ze zahraničí v přepočtu za 87 350 Kč a 24 titulů 
z ČR v hodnotě 6895 Kč).

Partnerským institucím v zahraničí a ČR bylo vý‑
měnou odesláno celkem 416 výtisků časopisů a mono‑
grafií v celkové hodnotě 102 300 Kč v MOC. Výměnným 
partnerům v rámci UK, Knihovně Jana Palacha a jed‑
notlivým ústavům a katedrám FF UK bylo poskytnuto 
pro potřeby další výměny celkem 720 výtisků v celkové 
hodnotě 158 690 Kč.
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Filozofická fakulta UK nabízí celou řadu lingvistických, 
společenskovědních a historických oborů, což už samo 
o sobě vytváří předpoklad pro internacionální prostředí. 
Rozmanitost oborů je atraktivní pro přijíždějící stu‑
denty i akademiky, přičemž filozofická fakulta patří 
v tomto ohledu k nejaktivnějším v rámci Univerzity 
Karlovy. Internacionalizace jak v oblasti akademických 
výměn (studentů i pedagogů), tak vědecké spolupráce 
je prioritou, zakotvenou v dlouhodobém strategickém 
záměru fakulty. Kromě mobilit v rámci programu Eras-
mus+ a mezifakultních a meziuniverzitních smluv je 
kladen důraz i na spolupráci v oblasti doktorského stu‑
dia, ve vědeckých projektech s mezinárodní účastí, na 
nacházení možností pro krátkodobé pobyty zahranič‑
ních 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).

Rok 2020 představoval pro zahraniční spolupráci 
výzvu jak z hlediska epidemické situace, tak i vzhledem 
k odchodu Velké Británie z Evropské unie. I přes tyto ne‑
obvyklé podmínky byl ale rok 2020 pro mobility úspěšný 
a dal vzniknout novým iniciativám, zejména co se týče 
rozšíření distanční výuky a meziuniverzitní spolupráce.

V oblasti studentských mobilit se v letním semestru 
2020 podařilo – díky vstřícnému přístupu vyučujících 
a aktivní administrativní podpoře zahraničního oddě‑

lení – dokončit semestr online téměř všem zahraničním 
studentům.

Mobility plánované na zimní semestr 2020 uskuteč‑
nila přibližně polovina zahraničních studentů, ostatní 
si pobyt přesunuli na letní semestr 2021.

V roce 2020 byl opět vydán aktualizovaný informační 
materiál pro přijíždějící studenty International Student 
Guide, ve kterém studenti našli ucelený přehled o FF 
UK, jejích základních součástech a koordinátorech, ad‑
ministrativních procesech nebo knihovnách, ale také 
praktické rady pro život v Praze.

Zahraniční oddělení ve spolupráci s jednotlivými ka‑
tedrami usiluje o zachování a rozšiřování výuky v cizích 
jazycích, neboť co nejširší repertoár nabízených kurzů je 
nezbytný pro zachování atraktivity FF UK jako destinace 
pro přijíždějící studenty, a tedy zachování reciprocity 
uzavřených smluv. Unikátní nabídkou pro zahraniční 
studenty jsou kurzy českého jazyka a kultury, které na‑
bízí Ústav bohemistických studií a Ústav českého jazyka 
a teorie komunikace.

Pravidelný podzimní festival MOVES, jehož cílem je 
představit studentům širokou nabídku zahraničních stu‑
dijních pobytů FF UK, se nemohl konat jako dosud s osob‑
ní účastí studentů a zaměstnanců zahraničního oddělení. 
Termín byl přesunut na leden 2021 a měl formu online 
seminářů a sdílení informací na sociálních sítích (video 
zahraničního oddělení, videa zahraničních univerzit).

I I I . ZAHRAN I ČN Í  S POLUPRÁCE
 
garantka kapitoly: 
prof. Markéta Křížová, Ph.D., proděkanka pro zahraničí
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Setkání se studenty, kteří v předchozím akademic‑
kém roce absolvovali zahraniční pobyty, tzv. „Welcome 
Back“, se konalo také online. Setkání slouží ke sdílení 
zkušeností ze zahraničního pobytu a je také zpětnou 
vazbou pro zahraniční oddělení sloužící ke zlepšení pro‑
cesů a doplnění informací pro studenty, kteří studijní 
pobyt v zahraničí plánují. Příběhy studentů ze zahranič‑
ních pobytů sdílené na sociálních sítích slouží k motivaci 
ze strany zájemců o výjezd z řad studentů 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 dokládá i zveřejněná statistika 
Univerzity Karlovy.

Počet platných smluv pro studijní pobyty Erasmu+ 
zůstává meziročně srovnatelný a ke konci roku 2020 
jde o cca 720 smluv. Důležitý trend spočívá především 
v navazování a rozšiřování spolupráce se špičkovými 
evropskými univerzitami. Součástí tohoto trendu je 
například zapojení FF UK do sítě ELAN (European Li‑
beral Arts Network) a rozšiřování aktivit v jejím rám‑
ci; tato síť je vedena belgickou KU Leuven a zahrnuje 
mimo jiné pařížskou École Normale Supérieure, irskou 
Trinity College Dublin, britskou University of Bristol, 
nizozemskou University College Utrecht nebo nejstarší 
portugalskou univerzitu v Coimbře. Tato síť zvyšuje 
atraktivitu Erasmu+ na FF UK a podporuje vyšší kvalitu 
jednotlivých studijních mobilit (domácích vyjíždějících 
i zahraničních přijíždějících studentů) oproti pouhé 
kvantitě.

1.1 Studentská mobilita

V kalendářním roce 2020 byl počet přijíždějících studen‑
tů vzhledem k situaci nižší ve srovnání s předchozími 
lety. V roce 2019 bylo ke čtyř‑ až devítiměsíčnímu studiu 
na FF UK přijato 434 zahraničních studentů, v roce 2020 
to bylo 265 studentů. Z tohoto počtu jich 114 přijelo na 
letní semestr 2020, 96 na zimní semestr 2020 a 55 na 
celý akademický rok 2020/2021. Co se týče nejčastěji 
zastoupených zemí původu studentů, již tradičně mezi 
ně patří Francie, Německo, Španělsko, Itálie a Polsko. 
V roce 2020 poklesl počet studentů přijíždějících z Velké 
Británie, a to kvůli brexitu a epidemické situaci.

Počet studijních výjezdů z  FF UK nezaznamenal 
oproti roku 2019 i přes pandemickou situaci velký po‑
kles – vyjelo 220 studentů. Na praktické stáže vyjelo 16 
studentů. Zatímco počet studijních výjezdů lze i v dal‑
ších letech předpokládat víceméně konstantní nebo 
mírně vyšší, počet výjezdů na praktické stáže pravdě‑
podobně dále poroste. To je umožněno podporou jak ze 
strany Zahraničního oddělení děkanátu FF UK (propa‑
gací těchto stáží mezi studenty a koordinátory) i rekto‑
rátu UK, tak zejména díky aktivnímu zájmu ze strany 
akademických koordinátorů na katedrách.

Již osmý 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 
a administrativních pracovníků

V roce 2020 vyjelo na zahraniční univerzity v rámci pro‑
gramu Erasmus+ 18 akademických a administrativních 
pracovníků, z toho 4 mobility byly vykonány ve virtuální 
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podobě. Pobyty se uskutečnily v těchto zemích: Belgie, 
Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Malta, 
Rakousko a Velká Británie. V bezprostředním důsledku 
pandemie covidu‑19 bylo stornováno 40 již naplánova‑
ných výjezdů. V rámci programu Erasmus+ dále FF UK 
hostila celkem 12 přijíždějících pedagogů a administra‑
tivních pracovníků z partnerských univerzit.

1.3 Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+

V  roce 2020 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.

V rámci výzvy 2020 FF UK získala z Národní agentury 
podporu pro projekty předložené Českým egyptologic‑
kým ústavem, Katedrou Blízkého východu a Ústavem 
bohemistických studií s univerzitami v Egyptě a Íránu.

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

Studentský spolek ESN CU Prague (bývalý Charles Uni‑
versity International Club – https://esncuprague.cz/) 
připravil pro přijíždějící studenty různé aktivity během 
celého akademického roku včetně Orientation Week, bě‑
hem kterého je zahraničním studentům poskytována 
podpora nutná pro zahájení jejich studia na fakultě i pří‑
pravu jejich pobytu v Praze. ESN CU Prague organizuje 
i tzv. buddy program, v jehož rámci přijíždějící student 
může zažádat o přidělení buddyho – českého studenta, 
který je jeho pomocník a rádce během studijního pobytu 
v Praze.

2. EHP mobilitní projekt

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spo‑
lupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zahra‑
niční oddělení v únoru 2020 úspěšně podalo grantovou 
žádost ve 2. výzvě projektů mobilit na výměny zaměst‑
nanců a studentů FF UK, a to se čtyřmi partnerskými 
institucemi – University of Iceland v Reykjavíku (Island), 
University of Bergen, University of Oslo a Norwegian 
University of Science and Technology (Norsko). Projekt 
EHP ‑CZ ‑MOP‑2‑014 „Univerzita Karlova, Filozofická fa‑
kulta – Výměnné pobyty zaměstnanců a studentů s EHP 
partnery“ navýší počty mobilit do destinací mimo EU. 
Zároveň umožňuje vyšší financování pro mobility stu‑
dentů či pedagogů se specifickými potřebami. Během 
grantového období (tj. od srpna 2020 do srpna 2021) jsou 
naplánovány výjezdy 26 studentů a pedagogů z FF UK na 
partnerské instituce a zároveň 8 studentů a pedagogů 
z Norska a Islandu navštíví Filozofickou fakultu UK. 
V důsledku pandemie covidu‑19 nebyla v rámci projektu 
vykonána v roce 2020 zatím žádná z naplánovaných mo‑
bilit a zahraniční oddělení bude žádat o prodloužení pro‑
jektu, aby bylo možné mobility vykonat v příštím aka‑
demickém roce. Stejně tak projekt EHP ‑CZ ‑MOP‑1‑006, 
získaný v první výzvě k podávání mobilitních projektů, 
byl v důsledku pandemie covidu‑19 prodloužen, a to do 
konce srpna 2021.

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, 
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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 2020 bylo přijato na letní semestr v rámci to‑
hoto programu 34 studentů. Kvůli pandemii covidu‑19 
nakonec přijelo pouze 25 studentů – 20 z nich stáž absol‑
vovalo v plánovaném rozmezí, 5 studentů ukončilo stáž 
předčasně a 15 studentů stáž muselo zrušit (důvodem 
bylo uzavření hranic a další omezení přijatá vládou ČR 
z důvodu pandemie). V zimním semestru 2020 byli ke 
studiu přijati tři studenti, všichni ale nakonec stáž zru‑
šili, opět z důvodu pandemie covidu‑19.

Vysoká kvalita zapojení FF UK do programu CEEPUS 
se projevila i v ocenění uděleném Domem zahraničních 
služeb, jenž zhodnotil nejzajímavější počiny v oblasti 
internacionalizace za rok 2020 realizované na univer‑
zitách v rámci České republiky. V kategorii CEEPUS zís‑
kala první cenu univerzitní síť Study of Religions, která 
vznikla na Ústavu asijských studií FF UK. Výměnný pro‑
gram se zaměřuje na religionistiku, a to konkrétně na 
dvě oblasti výzkumu a výuky – tibetanistiku a buddho‑
logii. Projekt funguje již 14 let.

4. Bilaterální mezinárodní smlouvy 
MŠMT

V rámci mezivládních dohod bylo v letním semestru 
2020 přijato 38 studentů, z důvodu pandemie covidu‑19 
jeden student stáž zrušil a 4 ji ukončili předčasně. Stu‑
denti přijížděli z Číny, Egypta, Ruska, dále z Japonska, 
Taiwanu, Gruzie, Francie, Korejské republiky, Itálie. 
V zimním semestru 2020 bylo přijato 13 vládních sti‑
pendistů.

Na základě krajanských stipendií bylo v letním se‑
mestru 2020 přijato 7 studentů, a to z Ruska, Gruzie, 
Argentiny, Srbska a Chorvatska. V zimním semestru 

2020 bylo přijato 6 studentů (Ukrajina, Argentina, Chor‑
vatsko, Gruzie).

Vyjíždějící studenti projevili zájem o  výjezdy do 
těchto zemí: Čína, Egypt, Japonsko, Korejská republika, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rumunsko, Rusko, Řecko, 
Slovinsko, Švédsko.

Na základě kvót bylo ke studiu na zahraničních uni‑
verzitách nominováno celkem 20 studentů. Prostřed‑
nictvím výběrových řízení bylo nominováno celkem 
20 studentů.

Stejně jako v předchozím roce i v roce 2020 FF UK 
využila možnosti nominovat akademické pracovníky, 
a to ve třech případech (Čína, Maďarsko, Slovensko).

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 letním semestru 2020 tohoto druhu stipendia využilo 
6 studentů (Ukrajina 2, Arménie 1, Bělorusko 1, Srbsko 
1, Polsko 1). Fond rovněž podporuje společné kulturní, 
vzdělávací a vědecké projekty.

6. Ostatní přijatí studenti

V režimu free ‑mover přijelo na FF UK v letním semest‑
ru 2020 8 studentů (Japonsko 1, Gruzie 2, Španělsko 3, 
Írán 1, Čína 1). V zimním semestru 2020 bylo přijato 7 
studentů (Německo, Španělsko, Japonsko, Slovinsko, 
Polsko, Taiwan).
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7. Přímá spolupráce (meziuniverzitní 
a mezifakultní smlouvy)

Důležitou roli v rozvoji vztahů se zahraničními vzdě‑
lávacími institucemi i v realizaci studentských a aka‑
demických mobilit nadále hrály mezinárodní smlouvy, 
jichž je FF UK součástí, ať už na fakultní či univerzitní 
úrovni. Ke konci roku 2020 měla FF UK uzavřeno na fa‑
kultní úrovni více než 50 smluv s partnerskými vysoký‑
mi školami a dalšími vědeckými organizacemi z celého 
světa a figurovala jako participující fakulta v řadě smluv 
uzavřených na úrovni celé UK. Na mezifakultní úrov‑
ni byla nově navázána spolupráce např. s Univerzitou 
Adama Mickiewicze a rovněž byla smluvně prodloužena 
stávající úspěšná spolupráce s Florida State University, 
Univerzitou Alicante, Lingnan University či Moskev‑
skou státní lingvistickou univerzitou. Ze smluv na me‑
ziuniverzitní úrovni patří k významným spolupráce 
s Brown University. V roce 2020 byla existující smlouva 
o spolupráci prodloužena o další tři roky.

V letním semestru 2020 přijelo v rámci přímé spo‑
lupráce 23 studentů, 15 z nich muselo svoji stáž ukončit 
předčasně kvůli opatřením spojeným s pandemií co‑
vidu‑19. V  zimním semestru 2020 bylo přijato 5 stu‑
dentů, 1 z nich svou stáž z důvodu pandemie zrušil. FF 
UK nominovala v rámci přímé spolupráce celkem 108 
studentů (Austrálie, Brazílie, Dánsko, Finsko, Gruzie, 
Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Lotyšsko, 
Maďarsko, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Rakousko, 
Rusko, Taiwan, Ukrajina, USA, Vietnam) a celkem 34 
akademických pracovníků (Německo, Polsko, Rusko, 
Slovinsko, USA).

Na pobyt na FF UK na základě této formy spolupráce 
bylo nominováno celkem 33 akademických pracovníků 
(Kolumbie, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, USA), 
ale kvůli pandemii covidu‑19 se podařilo zrealizovat 
pouze 5 pobytů (Polsko, Německo, Kolumbie).

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 2020

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce 
jeden až dva semestry: 40 přihlášek podáno, 38 přihlášek 
podpořeno.

b) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů 
v zahraničí: 10 přihlášek podáno, 10 přihlášek podpo‑
řeno.

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

9. Podpora internacionalizace na UK 
(POINT)

Program podpory 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.
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9.1 Počet podaných a podpořených přihlášek 
z FF UK v roce 2020

a) Podpora zahraniční mobility studentů ve smyslu 
krátkodobých pobytů: 9 přihlášek podáno, 8 přihlášek 
podpořeno.

b) Podpora mezinárodních aktivit uskutečňovaných 
fakultami či dalšími součástmi UK: 1 přihláška podána, 
1 přihláška podpořena.

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

10. Organizace kurzů pro zahraniční 
studenty

Zahraniční oddělení ve spolupráci s katedrami FF UK 
a externími spolupracovníky zajišťuje také extrakuri‑
kulární programy, které nabízejí unikátní multikulturní 
prostředí a možnost srovnávat různé vzdělávací systémy 
v Evropě, Severní Americe či Asii. Programy integrují 
samoplátce, studenty nominované domovskými univer‑
zitami na základě mezifakultních a meziuniverzitních 
smluv a účastníky programu Erasmus+.

Nejvyšší počet účastníků mají programy East and 
Central European Studies (ECES) a Česká studia. První 
je zaměřen na studijní pobyty v délce jednoho či dvou 
semestrů a administrativa i výuka je zajištěna v ang‑
lickém jazyce. Druhý, který akademicky zajišťuje Ústav 
bohemistických studií, nabízí výuku češtiny pro cizince 
formou kurzu celoživotního vzdělávání jako přípra‑
vu pro studium na českých vysokých školách. Kromě 
těchto stěžejních programů fakulta nabízí i tematicky 
zaměřené krátkodobé programy v úzké spolupráci se 
zahraničními partnery.

10.1 Program East and Central European 
Studies (ECES)

Program zaměřený na krátkodobé studijní stáže zahra‑
ničních studentů vyučovaný v anglickém jazyce. Admi‑
nistrativně je program zajišťován pracovníky zahranič‑
ního oddělení.

Akademický dozor vykonává pětičlenná Rada pro‑
gramu ECES, do jejíž kompetence patří definice kuri‑
kula, kategorizace kurzů a jejich zařazování do výuky, 
kontrola náležitostí sylabů, metodické vedení pedago‑
gů a zpracovávání výsledků studentského hodnocení. 
Role Akademické rady je významná také ve stanovování 
základních požadavků pro absolutorium, ve způsobu 
hodnocení a řešení jednotlivých podnětů studentů i vy‑
učujících.

V semestrálním programu studovalo v roce 2020 cel‑
kem 95 studentů. Součástí semestrálního programu je 
povinný dvoutýdenní kurz českého jazyka.

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.

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

Program UPrague je organizovaný ve spolupráci s Uni‑
versity of Miami Florida, USA a nabízí kombinaci me‑
zioborového kurzu (Nations and Empires – A History of 
Modern Europe nebo Classroom Europe) a dále výběr ze 
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7 volitelných předmětů v programu ECES. V letním se‑
mestru 2020 v programu studovalo 19 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 
2020 studovalo na FF UK celkem 216 účastníků. Akade‑
mický dozor nad programem zajišťuje pověřený pra‑
covník z řad pedagogů FF UK, který také spolupracuje 
s Akademickou radou programu ECES.

10.4 Czech Studies – Česká studia (CS)

Program Česká studia od roku 1992 nabízí výuku českého 
jazyka pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání – 
moduly zahrnují jazykové kurzy, přednášky, seminá‑
ře a další aktivity, jež studentům pomáhají zvládnout 
český jazyk a orientovat se v místní kultuře, literatuře 
a historii. Součástí jsou certifikované zkoušky z češtiny 
s licencí ALTE (úrovně A2–B2). Program je administro‑
ván zahraničním oddělením a po akademické stránce 
garantován Ústavem bohemistických studií (ÚBS).

V akademickém roce 2019/2020 absolvovalo kurz 
53 studentů v zimním semestru a v letním semestru 59 
studentů. Výuka probíhala v zimním semestru v pěti 
skupinách a v letním semestru v šesti skupinách – sku‑
piny jsou organizovány podle pokročilosti studentů, což 
umožnilo jednotlivým účastníkům nasadit individuální 
tempo studia.

Mimo samotný program Česká studia nabízí Ústav 
bohemistických studií (ve spolupráci s jinými katedra‑
mi, například Fonetickým ústavem) také kurzy českého 
jazyka a kultury pro zahraniční studenty a akademiky, 

kteří přijíždějí na FF UK v rámci různých výměnných 
programů, nejčastěji 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, ale 
i přednášky a semináře o české historii a kultuře.

10.5 Krátkodobé programy a letní školy 
organizované zahraničním oddělením

Z důvodu pandemie byly pravidelné krátkodobé progra‑
my s osobní účastí studentů na výuce zrušeny.

Zahraniční oddělení flexibilně zareagovalo na ak‑
tuální situaci s omezením cest do/ze zahraničí a popr‑
vé uspořádalo Letní školu ECESu online formou pod 
názvem „The Summer School of the East and Central 
European Studies“. Program byl realizován v maximál‑
ním rozsahu včetně doprovodných programů, jako byly 
online hry a online kurzy vaření. V programu studovalo 
23 účastníků z Hongkongu, USA a Velké Británie. Tento 
program byl nominován mezi šest nejlepších internacio‑ 
nalizačních počinů v rámci ceny STUDY IN udělované 
Domem zahraničních služeb.

11. Zahraniční dary

V  uplynulém roce úspěšně pokračovala spolupráce 
s Anglo ‑Czech Educational Fund. Cílem nadace, zalo‑
žené Arnoštem Kramerem, je prostřednictvím stipendia 
podporovat několikaměsíční studijní a vědecké pobyty 
vynikajících studentů ‑doktorandů a mladých vědeckých 
pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii, a tím 
také posílit vědeckou spolupráci mezi FF UK a nejlepšími 
britskými univerzitami. V roce 2020 příspěvek na pobyt 
získalo všech sedm uchazečů nominovaných FF UK.
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12. Pobyty zahraničních akademických 
pracovníků na FF UK v roce 2020

12.1 Lektoráty

K posílení mezinárodní vědecké a pedagogické spolu‑
práce jednotlivých pracovišť FF UK přispěla v roce 2020 
pokračující podpora zahraničních lektorů, a to formou 
příspěvku na jejich ubytování v Praze. Celkem je tak‑
to podporováno 8 zahraničních lektorů, působících na 
Ústavu románských studií, Ústavu germánských studií, 
Katedře středoevropských studií a Katedře jihoslovan‑
ských a balkanistických studií.

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. Ke konci roku 
2020 úspěšně ukončila svůj dvouletý pobyt na Ústavu 
asijských studií Dr. Biljana Zrnic a na Ústavu obecné 
lingvistiky Dr. Marjolein Poortvliet. Dne 1. 1. 2020 za‑
hájili dvouletý pobyt Dr. Lászlo Ferenczi na Ústavu pro 
archeologii a Dr. Luciano Micali na Ústavu řeckých a la‑
tinských studií.

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 březnu 2020 byly dokončeny 
dva výjezdy studentů doktorského studia do 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) působil v období září 2019 – 
leden 2020 na Ústavu etnologie prof. John Coggeshall 
z Clemson University, South Carolina; v období únor – 
červen 2020 na Ústavu anglického jazyka a didaktiky 
prof. András Cser z Katolické univerzity Petra Pázmánye 
a v období září 2020 – leden 2021 na Ústavu obecných 
dějin prof. Bernhard Struck z University of St Andrews.

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

13. Program internacionalizace

Na základě rozhodnutí MŠMT poskytl Rektorát UK 
v roce 2020 opět prostředky na tzv. internacionalizaci – 
podporu mezinárodní mobility. Ve výběrovém řízení, 
které zorganizovalo zahraniční oddělení, bylo podpo‑
řeno celkem 45 žádostí, které zahrnovaly studentskou, 
akademickou a zaměstnaneckou mobilitu z nebo do 
následujících zemí: Belgie, Česká republika (konání letní 
školy), Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Hongkong, Itálie, 
Kanada, Kolumbie, Malta, Německo, Nizozemsko, Pol‑
sko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
USA, Velká Británie. Vzhledem k vývoji pandemie se 
podařilo zrealizovat celkem 23 mobilit (z toho 3 online 
formou).

14. Strategická partnerství

Ve výzvě Centra strategických partnerství UK pro rok 
2020 FF UK podala celkem 8 projektů v rámci Výzvy 
z Fondu strategických partnerství RUK pro rok 2020, 
z nichž 6 bylo schváleno a týkaly se spolupráce s Curyš‑
skou univerzitou, University of St Andrews, University 
of Cambridge, Jagellonskou univerzitou, Univerzitou 
v Leidenu, dále byly schváleny a probíhají 3 projekty 
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v rámci výzvy uskupení Central (uskupení 5 univerzit: 
Univerzita Karlova, Humboldtova univerzita v Berlíně, 
Vídeňská univerzita, Univerzita Loránda Eötvöse v Bu‑
dapešti, Varšavská univerzita).

15. Aliance evropských univerzit 4EU+

V  březnu 2018 byla podpisem memoranda rektory 
zúčastněných institucí vytvořena Aliance 4EU, tedy 
Univerzity Karlovy, Univerzity Sorbonna a univerzit ve 
Varšavě 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 UK se intenzivně zapojila do spo‑
lupráce v oblasti humanitních a sociálních věd, v rám‑
ci dílčího projektu (Flagship 2) „Europe in a Changing 
World: Understanding and engaging societies, econo‑
mies, cultures and languages“. V roce 2020 byly v rámci 
výzvy Evropského centra UK na podání žádostí o mi‑
nigranty na podporu projektů 4EU+ za FF UK podány 
3 návrhy projektů, z nichž 2 byly schváleny a úspěšně 
realizovány.

V roce 2020 se rovněž uskutečnilo první kolo výzvy 
Aliance 4EU+ pro vzdělávací projekty. Univerzita Kar‑
lova byla zastoupena ve 28 z 31 podpořených projektů, 
z toho na 5 projektech, jejichž trvání se předpokládá do 
konce roku 2022, participuje FF UK.
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Realizace projektů byla v roce 2020 zásadně ovlivněna 
výjimečnou a bezprecedentní situací spojenou s pan‑
demií covidu‑19, která měla dopad zejména na zahra‑
niční badatelské cesty a projektová setkání, realizaci 
mezinárodních konferencí a další projektové aktivity. 
Přesto se však na Filozofické fakultě UK realizovalo 225 
grantových projektů financovaných z národních, me‑
zinárodních i univerzitních dotačních titulů. Ačkoliv 
se fungování základních součástí FF UK muselo z velké 
části přesunout do online prostoru, jejich intenzivní 
činnost i přes ztížené podmínky opět přispěla k udrže‑
ní vynikající úrovně základního výzkumu a vysokého 
počtu podaných projektových žádostí. Díky flexibilitě 
a nalézání alternativních řešení nejen ze strany akade‑
mických, ale i administrativních pracovníků tak FF UK 
v roce 2020 mohla zdárně získat další finanční prostřed‑
ky na grantovou činnost.

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 2020 
tak bylo realizováno 10 projektů v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV), 

z toho 6 bylo celouniverzitních a zbylé 4 realizovala FF 
UK v roli hlavního řešitele. Fakulta také zahájila reali‑
zaci projektu podpořeného z Operačního programu Pra‑
ha – pól růstu ČR s názvem Rozvoj vyučování češtiny jako 
druhého jazyka, který je zaměřen na podporu vzdělávání 
učitelů v oblasti vyučování češtiny jako druhého jazyka 
a na vznik inovativních didaktických nástrojů vhodných 
pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem.

Rok 2020 byl třetím 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. Průběh realizace projektu, 
který je založen na mezinárodní spolupráci a interna‑
cionalizaci výzkumu, byl v roce 2020 zásadním způso‑
bem negativně ovlivněn pandemií covidu‑19. Negativní 
dopady se nejvíce projevily v nemožnosti uskutečnit 
zahraniční cesty, badatelské pobyty a expedice, plánova‑
né mezinárodní konference a workshopy, ovlivněna byla 
i spolupráce se zahraničními odborníky při přípravě 
publikací a navazujících projektů.

Během roku bylo do projektu zapojeno 14 nových 
zaměstnanců a 13 zaměstnanců projekt opustilo. Celkem 
se realizační tým projektu skládal ze 177 zaměstnanců 
(61,51 FTE úvazků).

Za sledované období bylo v rámci projektu uskuteč‑
něno 43 pracovních cest a bylo pozváno 23 zahraničních 
expertů. Oproti předchozímu roku se jednalo o výrazný 
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pokles, přibližně o 200 pracovních cest a 240 spolupra‑
cujících expertů.

Za první tři roky realizace projektu bylo vykázáno 
a ze strany MŠMT schváleno (tzn. započteno do hodnoty 
indikátoru) 192,143 odborných publikací, což je 75,95 % 
z  cílové hodnoty. Odborných publikací se zahranič‑
ním spoluautorstvím bylo vykázáno a ze strany MŠMT 
schváleno 25,143 (46,56 % cílové hodnoty). Za druhou 
polovinu roku 2020 bylo vykázáno dalších 71 odborných 
publikací, což bude po schválení MŠMT tvořit 104 % 
z cílové hodnoty indikátoru. Odborných publikací se 
zahraničním spoluautorstvím bylo vykázáno 8 (tj. 61 % 
cílové hodnoty).

V rámci indikátoru Počtu účastí podpořených vý‑
zkumných týmů realizovaných v programech meziná‑
rodní spolupráce byly MŠMT schváleny a započítány 
do indikátoru 4 projekty mezinárodní spolupráce. Ak‑
tuálně jsou předkládány další 4 projekty mezinárodní 
spolupráce k posouzení. Cílová hodnota indikátoru je 
stanovena na 12.

Během roku 2020 se podařilo kompletně vybavit 
sídlo projektu KREAS ve Voršilské ulici, čímž dojde ke 
splnění indikátoru Počet nově vybudovaných, rozšíře‑
ných či modernizovaných výzkumných infrastruktur 
a center excelence.

Fakulta se podílela také na významném projektu 
OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě 
Karlově – VRR, jehož fyzická realizace byla úspěšně ukon‑
čena již v říjnu 2019, v roce 2020 proběhly další platby 
ze strany poskytovatele, který by měl v nejbližší době 
projekt finálně uzavřít.

V projektu Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK 
financovaném z OP VVV již po ukončení třetí stavební 
etapy v loňském roce neprobíhaly žádné další stavební 
práce. Bylo pořízeno vybavení pro výuku v terénu, kon‑
krétně fototechnika a nahrávací zařízení. Zrekonstruo‑
vané posluchárny však kvůli vyhlášenému nouzovému 

stavu byly využívány pouze částečně, do doby zrušení 
prezenční výuky. Vybavení pro výuku v terénu bylo 
pořízeno až v době, kdy prezenční výuka neprobíhala.

Z OP VVV získala FF UK nově finanční prostředky 
v rámci projektu s názvem Rozšíření výpočetní kapacity 
infrastruktury CNC určené na modernizaci stávající vý‑
početní kapacity – pořízení anotačního clusteru, který 
umožní lingvistickou anotaci pomocí nejmodernějších 
technologií (neuronové sítě), posílí potřebnou výpočetní 
i datovou kapacitu infrastruktury a zvýší její robustnost 
a spolehlivost.

2. Projekty podpořené v rámci 
programů Evropské komise 
a Evropského parlamentu

V roce 2020 pokračovala realizace čtyřletého projektu 
Migration and Modernity – Historical and Cultural Chal- 
lenges (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 (FF UK), který byl podpořen 
v rámci programu Marie Curie Skłodowska Actions – 
European Joint Doctorate v rámcovém programu pro 
výzkum a inovace Horizon 2020. I zde byla realizace vý‑
znamně ovlivněna pandemickou situací. Project Check 
plánovaný na březen 2020 v Berlíně musel být odložen 
a následně se na podzim uskutečnil online formou. Ko‑
nání workshopů a další školící aktivity se přesunuly 
do online prostoru, stejně tak konference, na kterých 
doktorandi prezentovali své výzkumy.

V roce 2020 se FF UK stala partnerem dvou mezi‑
národních projektů strategického partnerství v rámci 
programu Evropské komise Erasmus+ a zároveň po‑
kračovala v úspěšné realizaci projektů strategického 
partnerství započatých v letech 2018 a 2019. Z důvodu 
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pandemické situace byl jeden z projektů, kde FF UK fi‑
gurovala v roli hlavního koordinátora, prodloužen až 
do roku 2021.

V prosinci 2020 ukončila FF UK úspěšně projekt EMCI 
module/specialisation – 2nd year of the Masters course of 
Conference Interpreting – Charles University – Institute of 
Translation Studies – 3rd and 4th semester – academic year 
2019–2020 podpořený v rámci programu Evropské ko‑
mise – DG SCIC a partnerský projekt Re -designing access 
to CH for a wider participation in preservation, (re)use and 
management of European culture podpořený v rámci pro‑
gramu Horizon 2020.

Díky podpoře programu Evropského parlamentu – 
DG LINC byl úspěšně realizován partnerský projekt 
Quality assurance - European Masters in Conference Inter-
preting Consortium project (QA EMCI project) 2019–2020, 
na který v říjnu 2020 navázalo jeho pokračování pro 
období 2020–2021.

3. Národní granty a tuzemské zdroje

V roce 2020 získala FF UK celkem 3 nové projekty (z 34 
podaných) v soutěži Grantové agentury ČR, 2 projekty 
ve třetí veřejné soutěži Technologické agentury ČR ÉTA 
v roli hlavního řešitele (řešitelem projektu s názvem 
Strategie pro udržitelnost a rozvoj televize veřejné služby 
v éře internetu: příklady dobré praxe na základě meziná-
rodního srovnání je doc. Petr Szczepanik a řešitelkou 
projektu Předpoklady úspěšnosti a selhávání odsouzených 
zařazovaných do vězeňských programů cílených na snižování 
rizik (ROOT ’20) je dr. Zuzana Podaná) a dále 2 projekty 
v roli partnera.

Dále byla ukončena realizace projektu Abeceda 
českých reálií (hlavní řešitelkou prof. Hana Gladkova) 
a pokračovala další etapa projektu Řeč materiálu − tra-
diční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví 
a současný životní styl (hlavní řešitelkou dr. Barbora Pů‑

tová, partnery byly Národní památkový ústav a Národ‑
ní technické muzeum). Oba projekty získaly podporu 
v rámci soutěže NAKI II financované Ministerstvem 
kultury ČR.

Projekty Obnova zeleně v Kampusu Hybernská a Zelené 
stěny v Kampusu Hybernská realizované za finanční pod‑
pory hlavního města Prahy v rámci Programu na pod‑
poru projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. 
m. Prahy mohly být úspěšně ukončené až k 31. 12. 2020 
(oproti původnímu termínu v červnu 2020), a to z dů‑
vodu pandemických opatření.

V rámci podpory Ministerstva školství, mládeže a tě‑
lovýchovy lze zmínit finanční prostředky získané na 
pokračování realizace projektu velkých výzkumných 
infrastruktur Český národní korpus – CNC (na období 
2020–2022) a projekty Mobilit, jejichž realizace pro‑
bíhá od roku 2019 až do roku 2021. V roce 2020 rovněž 
pokračovala realizace partnerského projektu velkých 
výzkumných infrastruktur s názvem Digitální výzkumná 
infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanit-
ní vědy – LINDAT/CLARIAH -CZ, který FF UK realizuje 
s hlavním řešitelem MFF UK.

4. Mezinárodní projekty

FF UK opět uspěla i v soutěži o prostředky z Fondů EHP 
a Norska s novým projektem zaměřeným na mobility 
studentů, vyučujících a dalších zaměstnanců s názvem 
Charles University, Faculty of Arts – Staff and Student Ex-
changes with EEA Partners v rámci programu „Vzdělává‑
ní“. Od srpna 2019 se v rámci téhož programu realizují 
dva projekty, a to konkrétně projekt institucionální spo‑
lupráce s názvem Česko -norská memorabilia rozvíjející 
bilaterální spolupráci mezi Ústavem germánských studií 
na FF UK a Katedrou historie na Univerzitě v Trondhei‑
mu a projekt mobilit s názvem Charles University, Faculty 
of Arts – EEA Grant Exchanges.
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5. Projekty financované v rámci 
podpory UK

Rok 2020 přál i mladé vědě, ačkoliv mnoho aktivit, ze‑
jména badatelských pobytů, muselo být z důvodu nepří‑
znivé pandemické situace odloženo. V soutěži Grantové 
agentury UK uspěla FF UK se 34 studentskými projekty 
(z 69 podaných), v rámci soutěže Specifického vysoko‑
školského výzkumu uspělo opět 7 velkých mezioboro‑
vých studentských projektů vedených akademickými 
pracovníky FF UK, které v roce 2020 započaly první rok 
tříleté realizace.

V rámci prestižní soutěže UK – Primus, jejímž cílem je 
přilákat a podpořit nadějné mladé vědecké pracovníky se 
zahraničními zkušenostmi, zahájila FF UK realizaci dvou 
projektů, a to konkrétně projektu Integrální výzkum textu 
a četby (InT & L) (hlavní řešitelkou je dr. Anežka Kuzmi‑
čová) a projektu Genderová politika komunistických států 
vůči muslimům ve východní Evropě: od odhalování závojů 
k vyhánění muslimů (hlavním řešitelem je dr. Ivan Simic).

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), jemuž 
byla z důvodu pandemie covidu‑19 prodloužena podpora 
až do konce roku 2021, nebo podporu Pražského centra 
židovských studií nadací Rothschild Foundation (HANA‑
DIV) Europe a podporu irských studií Velvyslanectvím 
Irska. V prosinci 2020 byla úspěšně ukončena realizace 
pětiletého projektu zaměřeného na zkvalitnění a 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.

Od roku 2019 probíhá také projekt zaměřený na vý-
uku irštiny na FF UK ve spolupráci s UPOL, jehož realizaci 
finančně podporuje 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 
prof. Ondřej Pilný z Ústavu anglofonních literatur a kul‑
tur FF UK. Řešením tohoto projektu vzniká fakultě po‑
vinnost řídit se také irskou daňovou legislativou v rámci 
čerpání rozpočtu projektu, kterou FF UK dodržuje. FF UK 
též získala grant irské vlády v rámci Emigrant Support 
Programme na období 1. červenec 2020 – 30. červen 2021 
ve výši 510 000 Kč.

Na projektu The Landscape setting of the pyramids of 
Abusir (Egypt) podpořeném výzkumným fondem CELSA 
(Central Europe Leuven Strategic Alliance), kterého je 
UK členem, pokračovaly v roce 2020 další práce pod 
vedením prof. Miroslava Bárty. Výsledkem této práce 
je publikace s názvem „Invisible Connections: An Ar‑
chaeometallurgical Analysis of the Bronze Age Meta‑
lwork from the Egyptian Museum of the University of 
Leipzing“ (autoři: Martin Odler a Jiří Kmošek). V rámci 
programu výzkumného fondu CELSA uspěla FF UK nově 
s projektem Musical Interactions between the Low Count-
ries and Central Europe, 1400–1650, jehož hlavní řešitel‑
kou je Dr. Lenka Hlávková. Oba projekty jsou realizo‑
vané ve spolupráci s KU Leuven a měly by vést k podání 
společného kolaborativního projektu v rámci Horizon 
2020 či v obdobném evropském programu.

Další podrobnosti včetně výše podpory jednotlivých 
projektů řešených na FF UK v roce 2020 jsou uvedené 
v přílohách č. 24 a č. 25.
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1. Provoz a vnitřní správa fakulty

Pracovníci Správy budov FF UK realizovali v roce 2020 
řadu akcí zaměřených jednak na rozvoj podpůrných 
prostředků a procesů, jednak na zlepšení vlastního pra‑
covního prostředí i technického zázemí fakulty.

2. Prostorová situace fakulty, investiční 
a rekonstrukční akce

2.1 Změny v celkovém prostorovém zázemí 
fakulty

Na konci roku 2019 byla dokončena rekonstrukce ob‑
jektu koleje Arnošta z Pardubic v ulici Voršilská, kde 
fakulta získala cca 720 m2 užitných prostor. Konkrétně 
to znamená, že od února 2020 má k dispozici dvě patra, 
4. NP a 6. NP, jež může využít pro celofakultní projekt 
KREAS, který FF UK v roce 2017 získala. V průběhu roku 
2020 Oddělení stavebně ‑investičních projektů spolupra‑
covalo s Oddělením projektu KREAS na vybavení prostor 
nábytkem – to bylo úspěšně dokončeno a prostory jsou 
plně vybavené a funkční.

Na začátku roku 2020 došlo v souvislosti s plánova‑
nou rekonstrukcí budovy v Jinonicích k přesunu kateder 
a ústavů FF UK do nově pronajatého objektu Na Příkopě 
29, Praha 1. Vzhledem k prostorovým kapacitám nově 

pronajatého objektu bylo možné ukončit najaté prostory 
na adresách: Jindřišská 27, Praha 1 a Rytířská 4, Praha 1 
a z těchto přesunout zaměstnance FF UK.

2.2 Akce investičního charakteru financované 
především ze státního rozpočtu

Rok 2020 byl věnován především přípravným projekč‑
ním pracím, a to zejména s ohledem na plánovanou re‑
konstrukci objektů v ulici Opletalova.

− UK − FF − Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 
a 49. V roce 2020 byly dokončovány projektové a pří‑
pravné práce. Projektant odevzdal v prosinci roku 2020 
dokumentaci pro výběr dodavatele. Zároveň ve spo‑
lupráci s advokátní kanceláří Havel a Partners došlo 
ke zpracování návrhu zadávací dokumentace do vý‑
běrového řízení na dodavatele stavby. V průběhu roku 
2020 byl také vysoutěžen technický dozor stavebníka 
a koordinátor BOZP, který se ihned zapojil do spolupráce 
s architektem na finalizaci projektové dokumentace. 
V průběhu roku 2021 se předpokládá podání dodatku 
k investičnímu záměru upřesňujícího financování pro‑
jektu, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 
a zahájení prací na přípojce optického vedení.
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− UK – FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – II. eta-
pa. V roce 2019 byla fakulta nucena odstoupit od smlouvy 
se zhotovitelem stavebních prací, došlo k vypořádání, 
ovšem stále zůstává nevyjasněna otázka náhrady škody 
za opakovaná zatečení způsobená společností zhoto‑
vitele a výše smluvních pokut, jejichž výši zhotovitel 
zpochybnil. V roce 2021 také dojde k dokončení rekon‑
strukce teras, které původní zhotovitel nedokončil.

3. Průběžné rekonstrukce a opravy

V  průběhu roku 2020, stejně jako v  předcházejících 
letech, proběhla řada údržbových či drobných rekon‑
strukčních prací malého rozsahu, odstraňování závad, 
výměn a repasí mobiliáře, výmaleb, výměn podlaho‑
vých krytin a žaluzií, sanitárního vybavení apod., které 
byly realizovány buď na základě požadavků základních 
součástí, případně oddělení děkanátu, nebo na základě 
inspekce a posouzení potřebnosti realizace Správou bu‑
dov a Oddělením stavebně ‑investičních projektů. Tato 
standardní činnost bude probíhat i v následujících le‑
tech. 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.

V roce 2020 Oddělení stavebně ‑investičních projektů 
zajistilo v budově na náměstí J. Palacha rekonstrukci 
místnosti č. 307 a zahájilo práce na rekonstrukci pro‑
stor 128, 128A, 128B a 129. Předpokládá se, že v roce 2021 
budou tyto prostory úplně zrekonstruovány.

Proběhla generální oprava jednoho z osobních výta‑
hů v budově na nám. J. Palacha.

Z důvodu havarijního stavu byly demontovány z bu‑
dovy Šporkova paláce, v Hybernské č. 3, plastiky z čelní 
fasády. Sochy budou do doby jejich restaurování uloženy 
v pronajatých prostorách.

4. Investiční výhled

Vzhledem k plánované rekonstrukci objektů v Opleta‑
lově ulici bude nutno vlastní zdroje šetřit na povinnou 
patnáctiprocentní spoluúčast. Počítáme se strategií zís‑
kávat na investiční projekty finanční prostředky z nej‑
různějších grantů a dotačních titulů. Mezi prioritní 
projekty na následující časové období bude patřit re‑
konstrukce nejstaršího výtahu na hlavní budově (v roce 
2020 se zpracovala projektová dokumentace), postupné 
rekonstrukce vnitřních prostor fakulty, přípravné práce 
pro rekonstrukci kotelny a technologických celků FF UK. 
Za zmínku stojí rovněž zpracování studie k zabezpečení 
hlavní budovy FF UK, kdy se předpokládá zpracování 
projektové dokumentace a postupná realizace členěná 
do jednotlivých samostatných etap, včetně moderni‑
zace vstupních prostor do budovy. Dále se plánuje re‑
konstrukce střechy, podkroví a soch Šporkova paláce, 
rekonstrukce výtahu hlavní budovy, dílčí rekonstrukce 
místností a samozřejmě rekonstrukce objektů v Opleta‑
lově ulici. Na rok 2021 je již uzavřena smlouva s dodava‑
telskou firmou na dokončení rekonstrukce teras. Byla 
také zpracována projektová dokumentace na dokončení 
projektu IZ II obsahující repasi oken, rekonstrukci zbyt‑
ku fasád, komínů a dalších částí objektu hlavní budovy 
FF UK.
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1. Laboratoř výpočetní techniky

Laboratoř výpočetní techniky (LVT) je pracoviště, které 
zajišťuje rozvoj a provoz informačních technologií na FF 
UK a poskytuje podporu uživatelům z řad zaměstnanců. 
Z hlediska technologické vybavenosti fakulty v současné 
době obhospodařuje 79 virtuálních serverů, z čehož 48 
je na platformě Linux a 31 na platformě Microsoft.

LVT spravuje také aktivní síťové prvky – routery 
a switche – v celkovém počtu 55 ks (nárůst o 3 ks oproti 
roku 2019), přípojné body pro bezdrátovou počítačovou 
síť – 71 ks (nárůst o 5 ks). LVT spravuje také fakultní 
digitální telefonní ústřednu zajišťující připojení do Jed‑
notné telefonní sítě 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. Nezávisle je spravováno 
taktéž cca 80 menších sdílených tiskáren na odděleních 
děkanátu a základních součástech. LVT také spravuje 
a udržuje přibližně 700 fakultních PC a poskytuje pod‑
poru pro několik set fakultních notebooků přidělených 
k osobnímu užívání konkrétním zaměstnancům.

Vedle hardware má 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 studenty. Dále oddělení udržu‑
je 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, aktu‑
alizačního systému WSUS, geoinformačního systému 
ArcGIS, právního systému ASPI, spravuje zálohovací 
systém Veeam, dohledový systém Nagios, antivirové 
systémy (AVG, Symantec) a má na starosti údržbu in‑
frastruktury ekonomického systému IFIS včetně spisové 
služby a na něj napojeného fakultního e ‑shopu a plateb‑
ní brány. Zabezpečuje také provoz licenčních serverů 
pro software provozovaný na základních součástech 
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(např. SPSS). S fakultními knihovnami spolupracuje na 
podpoře knihovních informačních systémů a zajišťuje 
infrastrukturu pro provoz webových aplikací vnitřní 
agendy, např. aplikací pro evaluaci výuky, studentských 
žádostí, interních objednávek, rozvrhů základních sou‑
částí, akreditační databáze fakulty nebo volební aplikace.

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 infor‑
mačních systémů – jedná se zejména o personální systém 
Elanor (a navazující systémy pro evidenci docházky a stra‑
venek), osobní informační systém WhoIS, Studijní infor‑
mační systém (SIS), Centrální autentizační 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 
s oddělením informačních systémů, studijním odděle‑

ním, oddělením doktorského studia a akademických 
kvalifikací a oddělením přijímacího řízení a vnějších 
vztahů LVT participuje na definování fakultních vý‑
vojových požadavků, které se týkají IS Studium a jsou 
řešeny přes systém SUP (tj. Správa uživatelských po‑
žadavků). S osobním oddělením LVT spolupracuje na 
zvyšování integrace systému WhoIS a EGJE s dalšími 
fakultou užívanými systémy (např. aplikace Žádosti, Ne‑
přítomnosti), s ekonomickým oddělením na vylepšování 
komunikace systému iFIS s různými databázemi a apli‑
kacemi (např. SIS modul Stipendia). LVT ve spolupráci 
s ostatními odděleními děkanátu podporuje stávající 
agendy implementací nových technologických řešení, 
například webových nástrojů, které zajišťují digitaliza‑
ci oběhových agend v prostředí VERSO (např. moduly 
Smlouvy, Mobility, Žádanky aj.).

2. Řešené projekty

2.1 Řešení IT v nově užívané budově Na 
Příkopě

LVT se na začátku roku 2020 zabývalo řešením infor‑
mačních technologií v nově užívané budově Na Příkopě. 
Byla zajištěna instalace aktivních síťových prvků (swit‑
che) a přístupových bodů pro wifi. Ve spolupráci s ÚVT 
UK bylo zajištěno připojení budovy k internetu nejprve 
pomocí mikrovlnného, poté prostřednictvím optického 
spoje. V kancelářích byla připojena PC pro zaměstnance. 
V učebnách v budově byla nainstalována AV technika 
(projektory, plátna atd.) nezbytná k realizaci výuky.

2.2 Implementace softwarových prostředků 
pro podporu vzdálené výuky

V souvislosti s pandemií onemocnění covid‑19 a násled‑
ným přechodem na vzdálenou online výuku bylo nutné 
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implementovat software pro podporu online vzdělávání. 
Bylo nasazeno několik typů tohoto software; v největším 
rozsahu Microsoft Teams a Zoom.

Rozšířena byla také možnost zapůjčení techniky pro 
potřeby domácí výuky. Pracovalo se také na odladění 
vybavení stávajících učeben pro pohodlnější možnosti 
distanční nebo hybridní formy výuky. LVT se ve spolu‑
práci s Knihovnou FF UK v tomto období soustředilo na 
zajištění podpory práce zaměstnanců a studentů v on‑
line prostředí.

2.3 Nákup hardware pro vzdálenou výuku

Pro podporu vzdálené výuky bylo také nakoupeno do‑
statečné množství potřebného hardware, především 
webových kamer, mikrofonů a sluchátek, které byly 
následně distribuovány mezi pedagogy.

2.4 Rozšíření kapacity VPN

V souvislosti se zvýšenými nároky na práci z domova 
v době pandemie covidu‑19 byla instalována nová brána 
VPN a navýšen počet současných vzdálených zabezpe‑
čených šifrovaných připojení do sítě FF UK z původního 
počtu 25 na celkem 75.

2.5 Rozvoj webu

V rámci další fáze projektu inovace webových prezentací 
fakulty pokračovaly v roce 2020 práce na webech zá‑
kladních součástí, webech konferencí a webech časopisů 
vydávané fakultou. V průběhu roku bylo spuštěno 26 
nových webů založených na fakultních šablonách a 13 
dalších samostatných webových prezentací.

Byl připraven také speciální web elearning.ff.cuni.
cz pro pedagogy a ve spolupráci s Knihovnou FF UK na‑
plněn technickým a metodickým obsahem pro podporu 

vzdálené výuky. Vytvořeny byly také informační stránky 
o vzdálené výuce pro studenty.

3. Oddělení informačních systémů

Oddělení informačních systémů (nadále OIS) je praco‑
viště, které zajišťuje rozvoj, implementaci, metodiku 
a obsluhu informačních systémů, které jsou určeny jak 
pro správu agendy studentů (IS Studium), tak i pro sprá‑
vu agendy zaměstnanců.

OIS vzniklo na počátku roku 2020, a to sloučením 
okruhu práce, který byl do té doby pokrývaný laboratoří 
výpočetní techniky (LVT), oddělením vědy (nyní oddě‑
lení doktorského studia a akademických kvalifikací) 
a studijním oddělením. Vedoucím oddělení byl v první 
polovině roku 2020 Mgr. Jiří Skalický, který byl v druhé 
polovině roku nahrazen Lukášem Palánem. 1. 7. 2020 se 
do OIS včlenil referát podatelny a spisové služby. Ve‑
dení a vývoj spisové služby od té doby koordinuje ve 
spolupráci se supervizí Terezy Konečné, koordinátorky 
spisové služby.

OIS převzalo mnoho agendy od LVT. Zajišťuje vývoj 
a implementaci inovací v rámci fakultní technologické 
infrastruktury. Ve spolupráci se studijním oddělením, 
oddělením doktorského studia a akademických kvali‑
fikací a oddělením přijímacího řízení a vnějších vztahů 
OIS zajišťuje koordinaci fakultních vývojových poža‑
davků, které se týkají IS Studium a jsou řešeny přes 
systém SUP (tj. Správa uživatelských požadavků). V roce 
2020 řešilo oddělení OIS jen přes systém SUP cca 2000 
požadavků zaměstnanců a studentů. Došlo též k imple‑
mentaci nové hromadné adresy pro řešení provozních 
požadavků ohledně uživatelských systémů, na platformě 
Spiceworks poté řešilo 1130 dotazů za rok 2020.

OIS se z podstaty své agendy podílí na řešení celouni‑
verzitních vývojových aktivit, stejně tak úzce spolupra‑
cuje s ostatními odděleními. Spolu s osobním oddělením 
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OIS spolupracuje na zvyšování integrace systému WhoIS 
a EGJE s dalšími fakultou užívanými systémy (např. apli‑
kace Žádosti, Nepřítomnosti, Žádanky), s ekonomickým 
oddělením na vylepšování komunikace systému iFIS 
s různými databázemi a aplikacemi (např. SIS modul 
Stipendia), s oddělením doktorského studia a akade‑
mických kvalifikací na zprocesování a vyhotovení při‑
znaných stipendií.

OIS se též ve spolupráci s ostatními odděleními dě‑
kanátu 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.).

S Ústavem výpočetní techniky (ÚVT) při rektorátu 
UK spolupracuje OIS při správě celouniverzitních in‑
formačních systémů – osobního informačního systému 
WhoIS, Studijního informačního systému (SIS), Centrál‑
ní autentizační služby (CAS), systému pro správu budov 
IS EFA, ale také mnoha dalších aplikačních systémů pro 
řadu celouniverzitních agend.

OIS ve spolupráci s  externími vývojáři spravuje 
a vyvíjí následující aplikace a dohlíží na ně: hodnoceni.
ff.cuni.cz – aplikace na hodnocení výuky na fakultě, ob‑
jednavky.ff.cuni.cz – aplikace pro objednávání komodit, 
která byla koncem roku nahrazena modulem Žádanky 
v prostředí Verso 2, zadosti.ff.cuni.cz – aplikace, která 
umožňuje vyřízení studijních žádostí.

V druhé polovině roku 2020 se OIS podílel společně 
s ekonomickým a právním oddělením na optimalizaci, 
vývoji a přípravě modulu Žádanky, který dodává externí 
dodavatel firma DERS, s. r. o. Modul byl úspěšně uveden 
do provozu 1. 2. 2021.

Další projekty, kterým se OIS v roce 2020 věnoval, 
byly:
● mobility – pilotáž projektu mobilit ve spolupráci 

s rektorátem UK,

● adaptační kurzy – OIS se podílí na Adaptačním pro‑
gramu a poskytuje pro zaměstnance zaškolení na 
všechny moduly v prostředí Verso 2, iFIS, IS Student; 
připravuje též program pro kompletní přeškolení 
všech zaměstnanců na IS Studium,

● stipendia – OIS v roce 2020 započalo centralizace 
stipendií a převzalo tuto agendu za několik oddělení 
děkanátu; zajišťuje jejich zprocesování a vyhotovení.

V rámci centrálního rozvrhování se OIS též věnoval 
přípravě propojení IS Student se systémem pro správu 
budov EFA, který by měl značně zjednodušit proces 
rozvrhování v aplikaci IS Student.
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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.

1. Knihovní fondy a informační zdroje

Knihovní fondy fakulty dosáhly celkově 995 434 jednotek. 
Převážnou část evidovaných fondů tvoří knihy a vázané 
časopisy. Z celkového počtu je zhruba 80 000 jednotek 
stále nezpracovaných. Knihovny fakulty v roce 2020 
doplnily do svých fondů celkem 13 667 evidovaných kni‑
hovních jednotek. Kromě tradičních typů dokumentů 
bylo v roce 2020 nakoupeno do trvalého vlastnictví i 34 
elektronických knih.

Poměr způsobu nabytí dokumentů se pozměnil: 
z běžného rozpočtu bylo nakoupeno 1641 dokumentů 
(dalších 887 z pokut), z grantů bylo nakoupeno 4144 do‑
kumentů. Dalšími formami nabytí zůstávají dary (3202 
dokumentů), převody a výměna.

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

2. Periodické a seriálové dokumenty

V rámci centrálního nákupu časopisů, který zajišťuje 
SVI, bylo do knihoven fakulty zakoupeno celkem 155 
domácích a zahraničních titulů časopisů, z toho je 76 
časopisů české a slovenské provenience, 76 titulů pochá‑
zí z 20 evropských států, dále z USA, Kanady a Dálného 
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východu (Číny, Vietnamu a Japonska). Nejvíce zahranič‑
ních časopisů nakoupila fakulta z Německa (20) a z USA 
(10). Většina časopisů je stále nakupována 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 9 titulů časopisů.

Kromě nákupu získala fakulta 93 dalších titulů ča‑
sopisů, a to formou výměny převážně s univerzitami 
a vědeckými institucemi z 24 států světa. Kromě Česka 
(24 titulů) byly nejvíce zastoupeny Německo (9), Slo‑
vinsko (7), Itálie (6), Litva (5), Francie (4) a Japonsko (4). 
Dalšími výměnnými partnery byly instituce převážně 
z evropských států, ale i z Turecka, USA a Paraguaye.

Celková finanční hodnota získaných titulů je 
94 210 Kč. Prodejní ceny jsou uvedeny u 55 titulů, v pří‑
padě zahraničních časopisů převážně v eurech nebo 
v USD. Pro přepočet cen na Kč byl použit kurz ČNB.

Tržní cenu zbývajících 38 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 online 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
z Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ, ezdroje.cuni.
cz). Zároveň lze však pro nalezení vhodných zdrojů vyu‑
žít celouniverzitní vyhledávač informačních zdrojů, resp. 
discovery službu UKAŽ (ukaz.cuni.cz). Trvale zakoupené 
elektronické knihy lze nalézt i v Centrálním katalogu 
Univerzity Karlovy (katalog.cuni.cz). Přístup k většině 
EIZ je možný i vzdálený (např. z domova), a to po přihlá‑
šení skrze Centrální autentizační službu UK.

V  roce 2020 bylo uživatelům z  řad zaměstnanců 
a studentů FF UK zpřístupněno celkem 92 oborových 
a multioborových databází (z toho 61 plnotextových, 14 
bibliografických, 5 faktografických, 5 referenčních a 7 
databází jiného typu). Vybrané celouniverzitně dostup‑
né databáze jsou přístupné i pro absolventy a externí 
registrované uživatele.

V roce 2020 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 2020 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 zařízení 
formou off ‑line výpůjčky. Čtečky elektronických knih 
a tablety si mohou uživatelé taktéž v knihovnách vy‑
půjčit. K předpláceným kolekcím jsou rovněž dostupné 
i elektronické knihy vydané ve Vydavatelství FF UK a Na‑
kladatelství Karolinum. Vzhledem k epidemické situaci 
bylo v roce 2020 rozšířeno poskytování elektronických 
informačních zdrojů, které mohli studenti a akademič‑
tí pracovníci využívat v době omezeného poskytování 
výpůjčních služeb knihoven. Na jaře 2020 byla zave‑
dena služba dohledávání základní literatury dostupné 
elektronicky, která je potřebná k výuce a ke zkouškám 
a ke které se za dané epidemické situace studenti a aka‑
demičtí pracovníci nemohli dostat. Základní literatura 
byla dohledávána jak ve standardně předplácených elek‑
tronických zdrojích, tak i v mimořádně zpřístupněných 
zdrojích od různých producentů a poskytovatelů.

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

4. Finance

Finanční prostředky na nákup literatury byly již tra‑
dičně čerpány z několika zdrojů: z fakultního rozpočtu 
byly hrazeny tištěné a elektronické časopisy v hodnotě 
443 235 Kč a neperiodická literatura (knihy, nová mé‑
dia atd.) za 618 027 Kč. Z finančních prostředků fakulty 
byly hrazeny i náklady na nákup databází a elektronic‑
kých knih ve výši 1 442 282 Kč. Na nákup informačních 
zdrojů tedy uvolnila fakulta ze svého rozpočtu celkem 
2 495 741 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 získaná z grantů, rozvojových 
projektů a dalších mimorozpočtových zdrojů v hodnotě 
5 930 278 Kč.

Kromě uvedených finančních zdrojů nakupovaly 
knihovny fakulty i z peněz získaných jako pokuty z pro‑
dlení. Za 278 126 Kč zakoupily zejména duplikáty studijní 
literatury a chybějící čísla časopisů, za 24 580 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 kni‑
hařské vazby časopisů, převazby a opravy knih, čárové 
kódy, kódy RFID a RFID technika, signaturní štítky, eti‑
kety a ochranné folie, razítka pro označování knih atd.) 
v celkové výši 295 666 Kč. Vedle knihovních pomůcek 
platila fakulta za pronájem a zužitkovanou elektrickou 
energii v depozitních skladech Knihovny AV ČR v Jen‑
štejně a v Centru doktorandských a manažerských studií 
(Krystal) roční poplatek v celkové výši 422 578 Kč, dále 

za poštovné za meziknihovní výpůjční služby (17 634 Kč) 
a za stěhovací (11 616 Kč) a reprografické (9566 Kč) služby.

5. Služby

5.1 Výpůjční služby

Od konce roku 2019 byla ve všech knihovnách Univer‑
zity Karlovy spuštěna jednotná elektronická registrace. 
Uživatelé knihoven se tak jednou online zaregistrují 
a tato registrace jim umožňuje využívat služeb všech 
knihoven Univerzity Karlovy. Z tohoto důvodu není na‑
dále možné sledovat počet uživatelů Knihovny FF UK, 
ale pouze celé univerzity. Kromě této novinky byla od 
ledna 2020 zavedena možnost platit zpozdné do 200 Kč 
ve všech knihovnách univerzity. Uživatelé tak nemusí 
kvůli uhrazení zpozdného (které blokuje čtenářské kon‑
to) cestovat do jiné knihovny.

V  Knihovně FF UK bylo v  roce 2020 realizováno 
celkem 67 453 výpůjček. Z toho 66 % bylo uskutečněno 
studenty, 20 % zaměstnanci filozofické fakulty, 7 % dok‑
torandy, 6 % veřejností a 1 % výpůjček bylo poskytnuto 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

V rámci národní kooperace knihoven bylo Soubor‑
ným katalogem České republiky přijato 193 112 biblio‑
grafických záznamů.

5.2 Podpora vědy a e ‑learningu

V rámci Střediska vědeckých informací i v roce 2020 
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 je upravena Opatřením rek‑
tora č. 24/2018. V současné době se všem publikujícím 
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autorům na UK založení identifikátorů doporučuje. Zá‑
roveň opatření rektora upravuje povinnost jednotlivých 
fakult, které musí jmenovat fakultního koordinátora 
odpovědného za zajištění tvorby identifikátorů a meto‑
dické podpory autorům. Koordinátor pak má povinnost 
kontrolovat a schvalovat vložené identifikátory v Infor‑
mačním systému Věda.

I nadále byla poskytována služba nabízející setkává‑
ní především s novými akademickými pracovníky. Od 
září 2020 byl osobním oddělením spuštěn Adaptační 
kurz pro nové zaměstnance, do jehož rámce se služba Se‑
tkání s knihovnou převedla. Toto setkání zaměstnancům 
poskytuje možnost seznámit se s Knihovnou FF UK jako 
celkem, a především pak s konkrétními službami, které 
jsou zaměstnancům skrze knihovnu k dispozici. Velký 
zájem byl také tradičně o informace ohledně vyhledá‑
vání citačních ohlasů v databázích např. k habilitačním 
či jmenovacím řízením akademiků, pro potřeby grantů, 
případně ze strany kateder k akreditačním řízením.

Pokračovala také spolupráce s oddělením doktorské‑
ho studia a akademických kvalifikací (ODSAK), které 
zodpovídá za průběh habilitačních a jmenovacích řízení. 
Texty předkládané v rámci habilitačních řízení na zákla‑
dě Opatření rektora č. 15/2019 musí procházet kontrolou 
v tzv. „antiplagiátorských“ systémech. Koordinátoři nově 
zavedeného systému Turnitin jsou proto k dispozici ko‑
legům z ODSAK a pomáhají připravit podklady ze systé‑
mu, které je nutné předkládat vědecké radě.

Pracovníci podpory vědy v průběhu roku pracovali 
na novém e ‑learningovém Kurzu akademické integri‑
ty, jehož účelem je především přehledné shrnutí témat 
souvisejících s akademickou integritou a etikou vědecké 
práce. Na přípravě kurzu se kromě Knihovny FF UK 
podílela také další oddělení děkanátu. Tento kurz se 
stal na základě Opatření děkana č. 20/2020 povinným 
pro všechny akademické a vědecké pracovníky a také 
studenty doktorského studia, a to od 1. ledna 2021.

5.3 Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Pandemií ovlivněný rok 2020 se na snížení počtu žádostí 
o poskytnutí meziknihovní služby neprojevil, ba naopak 
zdá se neslevovat z celkového nárůstu roku předcháze‑
jícího. V polovině roku začala být MVS evidována v kni‑
hovním systému Aleph.

Čtenáři projevili zájem o poskytnutí meziknihovní 
služby ve 472 případech, což činí nárůst o 15 % oproti 
předchozímu roku. Zároveň však došlo k nárůstu stor‑
novaných požadavků (108, což je nárůst až o 93 %). Vel‑
kou měrou se na tom podílelo dočasné zpřístupnění 
e ‑zdrojů, větší otevřenost čtenářů zohledňovat před‑
placené kolekce jiných velkých pražských knihoven, lze 
však pozorovat i znatelněji se projevující mnohaleté úsilí 
o digitalizaci tiskovin. Znatelný nárůst o 30 % evidujeme 
u kladně vyřízených vnitrostátních požadavků (celkem 
212 a z toho 12 kopií).

Vzestupnou tendenci lze sledovat i u počtu přícho‑
zích požadavků z jiných knihoven. Knihovna FF UK po‑
skytla výpůjčku v 582 případech, což činí nárůst o 14 % 
oproti roku předchozímu. Za rok 2020 bylo pak kladně 
vyřízeno 528 požadavků, z čehož v 61 případech šlo o ko‑
pii části dokumentu.

5.4 Vzdělávací akce pro uživatele knihoven

Knihovna FF UK v rámci vzdělávání uživatelů pořádala 
řadu školení a seminářů. Vzhledem k epidemické situaci 
byla většina školení a seminářů přesunuta do online 
prostředí. Byly organizovány základní kurzy seznámení 
se s fungováním Knihovny FF UK, semináře zaměřené 
na práci s elektronickými informačními zdroji (EIZ), 
na praktické vyhledávání v předplácených i volně do‑
stupných databázích, vědeckých časopisech a e ‑knihách, 
práci s nadstavbovými nástroji EIZ i využití citačního 
manažeru Citace PRO, který usnadňuje citování a vytvá‑



 50 | 51Knihovna FF UK

ření seznamu literatury. Za rok 2020 bylo proškoleno na 
165 studentů a 44 zaměstnanců fakulty.

V rámci SVI i v roce 2020 působil pracovník na pozici 
koordinátora e ‑learningu, na kterého se mohli akade‑
mičtí pracovníci fakulty obracet s dotazy ohledně e ‑lear‑
ningových nástrojů Moodle, Microsoft Teams, Adobe 
Connect, Zoom a Turnitin. Za rok 2020 proběhlo 24 
školení a webinářů, které měly za cíl zájemce seznámit 
s výše zmíněnými e ‑learningovými nástroji, celkem bylo 
proškoleno 175 osob. Vznikla také webová stránka elear‑
ning.ff.cuni.cz, na které jsou přehledně shrnuty veškeré 
informace k jednotlivým e ‑learningovým nástrojům. 
Tyto informace jsou průběžně aktualizovány a zároveň 
jsou na webovou stránku přidávány návody, které mají 
za cíl pomoci akademikům při používání těchto nástrojů.

Knihovna FF UK v roce 2020 zahájila novou služ‑
bu Podpora akademického psaní. Tato služba nabízí 
pomoc studentům se zpracováním závěrečných nebo 
seminárních prací, vyhledáváním kvalitních zdrojů pro 
práce či metod citování. V rámci této služby Knihovna 
FF odpověděla na celkem 9 dotazů. Knihovna FF UK se 
dále zapojila do projektu Podpory pregraduálního vzdělá-
vání budoucích učitelů na UK, jehož cílem je zkvalitnění 
počáteční přípravy studentů – budoucích učitelů na 
Univerzitě Karlově. V rámci tohoto projektu Knihovna 
FF UK působila jako podpora pro e ‑learningový nástroj 
Mahara, který slouží k vytváření elektronických port‑
folií pedagogů. Byly uskutečněny i dva webináře, kte‑
ré měly za cíl podrobněji s tímto nástrojem seznámit 
studenty i akademiky pedagogicky zaměřených oborů 
na FF UK. Celkem se těchto školení zúčastnilo 61 osob. 
Knihovna FF UK také participovala na fungování povin‑
ného 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.

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 386 dotazů. V roce 
2020 bylo zodpovězeno celkem 26 dotazů, z nichž nejví‑
ce (12) se týkalo lingvistiky, 7 dotazů se týkalo filozofie 
a náboženství, 4 historie a pomocných věd historických, 
ale oblíbeným okruhem byla i antropologie a etnografie. 
Zodpovídání dotazů zajišťují pracovníci SVI, přibližně 
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

Vzhledem k velkému rozsahu protiepidemických opat‑
ření, která přetrvávala po většinu roku 2020, nebyla 
komunitní role Knihovny Jana Palacha naplněna do ta‑
kové míry, jaká je pro knihovnu obvyklá. Platná opatření 
například neumožňovala konání veřejně přístupných 
kulturně vzdělávacích akcí, které knihovna zpravidla 
organizuje ve spolupráci se studentskými spolky FF UK, 
a úplně zrušeno bylo i připravované již tradiční zapojení 
Knihovny FF UK do celostátní akce na podporu dětského 
čtenářství Noc s Andersenem.

Komunitní roli knihovny nicméně alespoň částečně 
zastalo zahájení nové dlouhodobé fotografické výstavy 
v zelené studovně knihovny. Nová výstava s názvem 
Prag Brutal, připravená ve spolupráci s fotografickým 



Výroční zpráva 2020

spolkem studentů Ústavu germánských studií FF UK, 
se tematicky zaměřuje na pražskou brutalistní archi‑
tekturu z 60. až 80. let 20. století. V roce 2020 tak byly 
v Knihovně Jana Palacha k vidění celkem tři fotografické 
výstavy: kromě výstavy Prag Brutal ještě krajinářské 
snímky fakultního fotografa Martina Hundáka a výstava 
s názvem Prag Anders z roku 2019, taktéž z dílny foto‑
grafického spolku studentů germanistiky.

6. Personální zajištění

V roce 2020 se na činnosti knihoven podílelo 40 pra‑
covníků v zaměstnaneckém poměru. Na činnosti SVI 
a oborových knihoven se dále během roku 2020 podílelo 
124 brigádníků z řad studentů fakulty, kteří odpracovali 
celkem 21 660 hodin.

V průběhu roku byli proškoleni jak noví pracovníci, 
tak brigádníci z řad studentů FF UK, kteří pomáhají zajiš‑
ťovat činnost knihoven. Školení pro práci s Aleph absolvo‑
valo celkem 16 pracovníků a studentů, z toho pro modul 
Katalogizace 10 osob a modul Výpůjční protokol 11 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 Univer‑
zity Karlovy, semináře firmy DERS (ke sběru informací 
o publikační činnosti v OBD) a dalších seminářů věnova‑
ných informačnímu vzdělávání. Vzhledem k nepříznivé 
epidemické situaci se většina školení a seminářů v roce 
2020 uskutečnila online.

Iva Kalendovská, dlouholetá pracovnice Knihovny FF 
UK a fakultní koordinátorka evidence výsledků tvůrčí 
činnosti, v roce 2020 obdržela od děkana fakulty stříbr‑
nou medaili FF UK za mimořádné zásluhy při zpracová‑
vání bibliografie publikační činnosti pracovníků fakulty.

7. Řešené projekty

V roce 2020 byl kladen důraz na revizi starších biblio‑
grafických záznamů a jednotek, jejich revizi a dedupli‑
kaci. Revidované bibliografické záznamy byly přijaty 
Souborným katalogem ČR. V roce 2020 bylo do Sou‑
borného katalogu odesláno o 179 080 záznamů více než 
v předchozím roce (v roce 2019 bylo odesláno 14 032 zá‑
znamů). Ke konci roku bylo v Souborném katalogu ČR 
celkem 433 800 záznamů Knihovny FF UK. Knihovna 
FF UK pokračuje v projektu skenování obálek a obsahů 
knih. Pravidelně tak jsou skenovány obálky a informač‑
ně nosné obsahy všech nově nakoupených knih všech 
knihoven FF UK a výběrově i staršího fondu. Obálky 
i obsahy jsou následně importovány do Centrálního ka‑
talogu UK (http://ckis.cuni.cz/). Prostřednictvím této 
služby lze zobrazovat nejen obsah nalezené knihy ve 
formátu pdf, ale díky optickému rozpoznávání znaků 
(OCR) lze také na základě textu z obsahu knihy hledat. 
Prakticky to znamená, že čtenáři nyní mohou hledat 
knihy podle názvu kapitoly, statě apod.

Retrospektivně obsahy svých knih skenují Knihov‑
na Ústavu filosofie a religionistiky, Historický kabinet, 
Knihovna Ústavu hudební vědy, Knihovna Jana Palacha, 
Knihovna Dálného východu, Knihovna Ústavu pro dějiny 
umění, Knihovna Šporkova paláce, Knihovna Celetná, 
Knihovna anglistiky a romanistiky, Knihovna finštiny 
a Knihovna Ústavu pro archeologii. Celkem bylo takto 
během roku 2020 naskenováno 5471 obálek a 6475 obsahů 
v celkovém počtu 21 162 stran.

V roce 2020 navázala Knihovna FF UK na své dlou‑
hodobé snahy o revitalizaci prostorů knihoven a zvele‑
bování studijních míst pořízením nové sestavy na míru 
vyrobených skříňkových boxů instalovaných v prostoru 
před recepcí Knihovny Jana Palacha, které budou plnit 
roli připravované nové služby – skříněk k dlouhodo‑
bému semestrálnímu či ročnímu využití pro studenty 
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doktorských studijních programů na FF UK. Druhým 
významným počinem bylo pilotní zpřístupnění dvora 
Knihovny Jana Palacha s venkovním posezením čtená‑
řům. Pilotní provoz se mezi uživateli knihovny setkal 
s velkým ohlasem a v následujících letech se knihovna 
hodlá zaměřit na další rozvíjení a celkové zpříjemňování 
tohoto nového studijního prostoru. V roce 2020 pokra‑
čovala restrukturalizace Knihovny Ústavu řeckých a la‑
tinských studií, jejímž cílem je knihovnu zmodernizovat 
a zpřehlednit. Pokračovala probírka fondu zaměřená 
na duplicity, zastaralou a neprofilovou literaturu. Bylo 
odepsáno několik tisíc duplicitních, ztracených, zasta‑
ralých a tematicky neprofilových titulů. Postupně jsou 
katalogizovány dosud nezpracované knihy, v českém 
prostředí často vzácné. V knihovně pracuje stabilní tým 
9 stipendistů, většina z nich prošla školením v systému 
Aleph a aktivně v něm pracuje.

V rámci Knihovny etnologie byla zprovozněna 3D 
tiskárna pro uživatele napříč Knihovnou FF UK. Během 
roku 2020 bylo proškoleno celkem 10 zájemců, z nichž 
přibližně polovina využívá tiskárnu pravidelně. Zájemci 
pocházejí převážně z Ústavu pro klasickou archeolo‑
gii, Ústavu pro archeologii, Knihovny Celetná, Českého 
egyptologického ústavu, Ústavu řeckých a latinských 
studií a Ústavu filosofie a religionistiky.

WikiSofia představuje pokračující projekt naší fakul‑
ty, v rámci něhož jsou vytvářena elektronická skripta 
a odborné články na platformě MediaWiki pro huma‑
nitní a společenskovědní obory. Texty jednotlivých he‑
sel vytvářejí 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 pra‑
videlné rozvojové zpětné vazbě ze strany koordinátorů 
psát čitelné, přehledně strukturované a logicky kohe‑
rentní odborné texty; osvojují si také efektivní způsoby 
práce s elektronickými informačními zdroji a zároveň 

vytvářejí pod dohledem studijně zkušenějších kolegů 
kvalitní studijní materiály, které na řadě oborů chybějí. 
Zapojujeme studenty a také zájemce mezi absolventy 
z různých společenskovědních a humanitních disciplín 
FF UK.

Základní tým projektu tvoří 3 koordinátoři oborových 
sekcí, 1 koordinátorka propagačních aktivit a celkem 11 
stabilních a 3 příležitostní pisatelé a editoři. V tuto chvíli 
jsou zapojeni studenti především z oborů informační 
studia a knihovnictví, psychologie a sociologie.

V rámci této spolupráce bylo doposud vytvořeno již 
cca 2202 hesel; další stále přibývají a zároveň jsou stáva‑
jící články průběžně zdokonalovány a aktualizovány. Bě‑
hem roku 2020 se podařilo sepsat a na webových strán‑
kách projektu publikovat 97 nových hesel z oborových 
sekcí Informační studia a knihovnictví, Psychologie 
a Sociologie. Zároveň k tomu vzniklo v rámci mimo‑
řádného kooperativního projektu, uskutečněného ve 
spolupráci se studenty Katedry psychologie Univerzity 
Palackého v Olomouci, dalších 27 článků z oblasti peda‑
gogické a školní psychologie. Všechna nově publikovaná 
hesla prošla revizí ze strany oborových koordinátorů 
a dalších spolupracovníků. V roce 2020 byly také rozší‑
řeny propagační aktivity na Instagramu a byla zinten‑
zivněna aktivita na facebookové stránce projektu, která 
má aktuálně přes 800 sledujících.

WikiSofia je aktivitou podporovanou vedením uni‑
verzity, která prosazuje trend Open Access bezplatného 
přístupu k vědecky podloženým informacím.
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1. Uchazeči o studium

V rámci rozvoje nadstandardních vztahů se středními 
školami pokračovala fakulta v zavedených aktivitách, 
resp. v těch, jejichž povaha umožnila jejich konání v rám‑
ci protipandemických opatření nebo které mohly pro‑
bíhat online; některé aktivity koncipované přímo jako 
online se konaly poprvé a rozšířily zavedenou nabídku.

V roce 2020 proběhla zásadní aktualizace a zpřehled‑
nění webového podportálu pro uchazeče.

Prostřednictvím webu fakulty, sociálních sítí a dal‑
ších informačních kanálů byli studenti středních škol 
průběžně informováni o dění na fakultě, otevíraných 
programech či procesu přijímacího řízení. FF UK se 
v  průběhu roku zapojila do tradičních vzdělávacích 
akcí, které podpořily středoškolské studenty v dalším 
prohlubování jejich znalostí a dovedností.

1.1 Informační akce pro uchazeče

Nabídku studijních programů pro akademický rok 
2020/2021 fakulta prezentovala na Dni otevřených dve-
ří FF UK (11. ledna) a na evropském veletrhu pomatu‑
ritního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze 
(21.–23. ledna).

Podzimní a zimní akce proběhly všechny v online 
podobě. FF UK prezentovala nabídku studijních progra‑

mů a obecné informace o přijímacích zkouškách v rám‑
ci univerzitní akce Na Karlovku online (28. listopadu), 
k dispozici byl celodenní chat se zástupci fakulty a stu‑
denty psychologie. Akce nahradila dosavadní Informační 
den UK.

1.2 Prezentace programů a přípravné kurzy

Řada kateder a ústavů či studentských spolků organizuje 
různě rozsáhlé přípravné kurzy, workshopy a informač‑
ní schůzky pro uchazeče o studium.

Pro zahraniční zájemce o český jazyk a kulturu na‑
bízí fakulta program Česká studia.

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. Výjezdy je možné konat 
i jako online setkání.

1.3 Dětská univerzita FF UK

Pokračoval úspěšný vzdělávací projekt Hledá se Sofie – 
Dětská univerzita FF UK pro žáky základních škol a niž‑
ších ročníků víceletých gymnázií. Část přednášek je ur‑
čená pro 3.–5. třídu, část pro žáky 2. stupně. Do vyhlášení 
nouzového stavu proběhlo 7 kurzů. Na výuce se podílejí 
pedagogové, doktorandi a studenti FF UK.

V I I I . VNĚ J Š Í  V ZTAHY
 
garant kapitoly: 
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy
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2. Média

V květnu byla na pozici tiskové mluvčí fakulty přijata 
novinářka Zuzana Válková jako zástup za rodičovskou 
dovolenou Mgr.  Iny Píšové. Došlo k úpravě stávající 
komunikační strategie ve snaze předjímat změny na 
českém mediálním trhu zasaženém pandemií či na ně 
alespoň pružně reagovat, stejně jako vnímat měnící se 
informační potřeby veřejnosti.

Klíčová je schopnost udržet a rozvíjet dobré vztahy 
s tradičními mediálními partnery fakulty, mezi něž pa‑
tří veřejnoprávní média (Česká televize, Český rozhlas), 
navázat užší spolupráci se stále ještě relativně novými 
a úspěšnými mediálními subjekty (hodnotná a pravidelná 
spolupráce s Deníkem N) a nabídnout odborně kvalitní 
obsah médiím se širokým zásahem (opakovaná spolupráce 
s redakcí zpravodajství a publicistiky TV Nova a TV Prima).

Stejnou důležitost jako spolehlivá informační pod‑
pora českých žurnalistů působících také v nové situaci 
(nejčastěji z mediálních domů Economia, Mafra, CNC) 
dostala schopnost fakulty zprostředkovávat informace 
přitažlivým způsobem i prostřednictvím vlastních ko‑
munikačních kanálů. Cílem všech aktivit tohoto typu je 
snižovat závislost množství a kvality mediálních výstu‑
pů FF UK na okolním dění a dělat vše pro to, aby unikátní 
výzkum, osobnosti fakulty a jejich postřehy nacházely 
svou cestu k publiku nezávisle na tom, zdali fakultu 
některý z žurnalistů osloví, či nikoliv.

I proto se v roce 2020 ukázala jako mimořádně cenná 
spolupráce s celouniverzitním magazínem UK Forum, 
který prošel zásadní obsahovou i vizuální proměnou. 
FF UK měla možnost doporučovat univerzitní redakci 
špičkové odborníky k rozhovorům a představení jejich 
práce, na něž v několika případech reagovala zájmem 
i tradiční média.

Všechny zmíněné aktivity nacházely synergii s vy‑
užíváním sociálních sítí, které mají zavedené postupy 

práce a průběžně reagují na potřeby akademiků při 
propagaci jejich úsilí.

Řadě základních součástí se dařilo v médiích samo‑
statně profilovat prostřednictvím svých významných 
zástupců, kteří dále přispívají k popularizaci vědních 
disciplín a příslušných studijních programů. Akademici 
FF UK se stávají jejich „tvářemi“ – úspěchy v této oblasti 
zaznamenala zejména filozofie, etnologie, anglistika 
a amerikanistika, historie, filologie, psychologie, egyp‑
tologie, bohemistika, hungaristika, rusistika, romanis‑
tika, komparatistika a filmová věda.

Všechny zmíněné obory v uplynulém roce aktivně 
vstupovaly do veřejného dění, ať už se jednalo o témata 
související se změnou životních podmínek člověka bě‑
hem pandemie (jejich psychologické, sociologické a po‑
litologické aspekty), nebo o zahraniční dění, například 
v USA (hnutí Black Lives Matter, americké prezidentské 
volby, reinterpretace významu monumentů ve veřej‑
ném prostoru) a ve Velké Británii (brexit). Odborníci 
sledovali politický vývoj ve střední Evropě a v Rusku. 
Dále se zasadili o špičkovou úroveň komplexních ko‑
munikačních aktivit doprovázejících významná výročí 
(bitva na Bílé hoře), díky letitému úsilí se česká veřejnost 
mohla seznámit s unikátními památkami a mezinárodně 
ceněnou tradicí výzkumu českých egyptologů (výstava 
Sluneční králové v Národním muzeu).

Komunikační aktivity FF UK jsou vedeny přesvědče‑
ním, že do veřejné debaty 21. století je třeba vstupovat 
se schopností vysvětlovat pozadí důležitých událostí 
a nepřispívat k polarizaci společnosti a banalizaci spo‑
lečenských jevů.

3. Absolventi

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů Univer-
zity Karlovy, jehož součástí jsou Zlaté promoce, do nichž 
se FF UK zapojuje od roku 2018, se v roce 2020 nekonaly.
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Absolventi jsou o aktivitách FF UK informováni na 
webových stránkách fakulty, formou newsletteru a pro‑
střednictvím sociálních sítí včetně samostatného face‑
bookového profilu.

Základním součástem nabízíme metodickou podpo‑
ru v přípravě dotazníků a sběru kontaktů. Na základě 
monitoringu médií provádíme průběžný sběr kontaktů 
na mediálně aktivní absolventy.

4. Kampus Hybernská

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

Rektor UK a primátor hlavního města Prahy před 
koncem roku 2020 podepsali partnerskou smlouvu 
a založili zapsaný ústav Kampus Hybernská. Projekt 
navazuje na dříve uzavřená memoranda o spolupráci 
a předchozí několikaleté působení FF UK v Kampusu Hy‑
bernská. Vytvořený základ inovačního partnerství a na 
ně navázanou komunitu bude dále rozvíjet UK ve spo‑
lupráci se všemi svými fakultami i zapsaným ústavem.

V roce 2020 se v Kampusu Hybernská prezenčně 
uskutečnilo více než 100 akcí, z toho 14 výstav umění, 
15 filmových projekcí, 14 divadelních představení, 41 
veřejně přístupných diskusí, přednášek a seminářů, 149 
akcí Studentské Hybernské, 6 akcí Čítárny a 14 koncertů.

Z množství akcí v Kampusu Hybernská uvádíme vý‑
běr s důrazem na akce pořádané základními součástmi 
a centry FF UK nebo členy fakultní akademické obce.

V březnu v Čítárně Kampusu proběhl literární večer 
se skotským autorem Christopherem Whytem zaměřený 
na autorovu sbírku básní Ceum air Cheum; večerem pro‑
vázela dr. Petra Johana Poncarová. V Kampusu Hybern‑
ská se v červnu (namísto března) uskutečnily oslavy dne 
svatého Patrika. V rámci čtení irské literatury 18.–21. sto‑ 
letí vystoupili členové a absolventi Kabinetu irských stu‑
dií Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. Akce 
pořádal Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK.

V červnu v Kampusu Hybernská proběhlo již druhé 
čtení básníků z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců 
FF UK Básníci na FF UK. V první části vystoupili autoři, 
kteří poezii již publikovali nebo veřejně četli. Následo‑
vala otevřená scéna, kde mohl přečíst své básně kdokoli 
z akademické obce i zaměstnanců fakulty.

V červnu bylo v Kampusu Hybernská představeno 
nové vydání staroanglického eposu Béowulf, který popr‑
vé česky vyšel až po více než tisíci letech od doby svého 
vzniku – roku 2003 v překladu a s komentáři prof. Jana 
Čermáka. Akci pořádal Ústav anglického jazyka a di‑
daktiky FF UK.

Zářijový festival Týden Afriky v Kampusu Hybernská, 
který pořádalo Centrum afrických studií FF UK, navázal 
na první ročník Dne Afriky z předchozího roku. Akci za‑
hájil druhý ročník Dne Afriky s programem pro veřejnost 
zahrnujícím diskuse a další aktivity prezentující afric‑
kou kulturu; navazující Týden Afriky nabídl program 
pro studující a akademiky: překladatelské workshopy, 
přednášky s účastí odborníků z Filozofické, Pedagogic‑
ké a Přírodovědecké fakulty UK, Masarykovy univer‑
zity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové; 
dále proběhl divadelní seminář, konference a panelová 
diskuse či výstava fotografií Vainqueura Birembanoa 
Bulakaliho Uprchlický tábor Nyarugusu v čítárně Kam‑
pusu Hybernská. Na organizaci se také podílely Česká 
zemědělská univerzita a Filozofická fakulta Univerzity 
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Hradec Králové; do diskusí se zapojili zástupci Minis‑
terstva zahraničních věcí ČR.

5. Další akce pro veřejnost

Na FF UK i mimo ni probíhala celá řada větších akcí 
pro veřejnost i jednorázových přednášek, panelových 
diskusí a workshopů. S ohledem na protipandemická 
opatření byla část akcí od března dále zrušena nebo se 
uskutečnila v online podobě.

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 o podobě a realizaci nového 
památníku Jana Palacha v jeho rodném domě ve Všeta‑
tech. Akce pořádala Studentská rada FF UK.

5.2 Evropský den jazyků

FF UK se v září připojila k Evropskému dni jazyků, k ně‑
muž svými aktivitami přispívá od roku 2018. Akademičtí 
pracovníci a studenti FF UK se podíleli na Speakdatingu 
online, minilekcích 34 evropských i světových jazyků. 
Díky popularizačněvzdělávací platformě Library of Lan‑
guages / Knihovna řečí, Ústavu translatologie FF UK ve 
spolupráci s českým zastoupením Evropské komise a sítí 
kulturních institutů EUNIC vznikla série rozhovorů 
a debat věnovaných literárnímu překladu, tvorbě titulků 
a dabingu s překladateli, redaktory a odborníky z FF UK 
nazvaná Dobrý překlad není vidět.

5.3 Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie, který se v ČR koná od roku 
2014 každoročně třetí sobotu v říjnu, se v roce 2020 

uskutečnil online. Připojit se rozhodl také spolek stu‑
dentů archeologie na FF UK Archeoffuk, který společně 
s vedením Ústavu pro archeologii a Ústavu pro klasic‑
kou archeologii FF UK vytvořil krátká videa o činnosti 
fakultních archeologických ústavů a jejich zaměstnanců 
včetně Českého egyptologického ústavu FF UK.

5.4 Noc vědců

Do univerzitní účasti na listopadové online Noci vědců 
s tématem Člověk a robot se FF UK zapojila kvízem a sérií 
prezentací Člověk a robot (nejen) v českém znakovém jazyce. 
Pořad vytvořili studenti magisterského programu Češ‑
tina v komunikaci neslyšících na FF UK, jejich vyučující 
a přátelé. Tým tlumočníků a překladatelů Ústavu jazyků 
a komunikace neslyšících FF UK zajistil překlad velké 
části programu Noci vědců do českého znakového jazyka, 
a zpřístupnil jej tak i neslyšícím divákům.

5.5 Další akce a veřejná vystoupení

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

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska 
FF UK
Centrum 21.  února uspořádalo veřejnou přednášku 
Тверская область в 2000–2020. Главные препятствия 
социально ‑экономическому развитию региона а и их 
исторический контекст a následnou diskusi s Marijí 
Orlovovou, hlavní redaktorkou tverských novin Караван 
a šéfredaktorkou časopisu Бизнес и территория.



 58 | 59Vnější vztahy

Český egyptologický ústav
Probíhala propagace egyptologie, archeologických vý‑
zkumů v Abúsíru a výstavy Sluneční králové v médiích 
a na internetu (především na přelomu června a červen‑
ce). Na konci června proběhlo v České televizi celodenní 
vysílání o egyptologii zahrnující přímé vstupy, tiskové 
konference, rozhovory, dokumenty apod. Na únorovém 
čísle časopisu Reflex Speciál, které bylo věnováno vý‑
hradně české egyptologii, se podílelo mnoho pracovníků 
ústavu (články, rozhovory, fotografie z výzkumu).

Fonetický ústav
Doc. Radek Skarnitzl v prosinci vystoupil v pořadu Host 
Lucie Výborné na stanici Český rozhlas Radiožurnál. 
V univerzitním magazínu Forum byl v prosinci zveřej‑
něn rozhovor s dr. Kateřinou Chládkovou o osvojování 
řeči miminky.

Jazykové centrum
V červenci byl v magazínu Víkend Dnes v rámci článku 
Jak se naučit cizí řeč? publikován rozhovor s Mgr. Blan‑
kou Zádrapovou. V září centrum své aktivity a výuku 
představilo v rámci vlastního online dne otevřených 
dveří. V  nakladatelství Argo vyšla próza Terezie Lí‑
manové, M.A., s názvem Drzá líná neschopná; rozhovor 
s autorkou pro pořad Českého rozhlasu Vltava Vizitka 
s Markétou Kaňkovou byl zveřejněn v listopadu.

Katedra andragogiky a personálního řízení
Katedra se podílela na projektu Pražští senioři a heat 
waves – vzděláním ke zvýšení odolnosti zranitelné skupiny 
(hlavní řešitel: Arnika – Centrum pro podporu občanů, 
projekt v rámci Grantů hlavního města Prahy – Pro‑
gramu na podporu projektů ke zlepšení stavu životní‑
ho prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019, číslo projektu: 
70947261). V rámci projektu byly v průběhu roku 2020 
ve spolupráci s organizacemi Život 90 a Elpida organi‑

zovány workshopy pro seniory, publikovány mediální 
výstupy a vypracována odborná analýza a metodický 
materiál Pražští senioři a extrémní horka. Vzděláním ke 
zvýšení odolnosti zranitelné skupiny aneb Zachraň sousedku 
před vedrem!

Dr. Michal Šerák v únoru vystoupil v pořadu Českého 
rozhlasu v rámci cyklu Host Radiožurnálu v dílu Stárnutí 
není záležitostí věku, upozorňuje odborník na vzdělávání 
seniorů.

Katedra filmových studií
Dr. Jindřiška Bláhová se jako výkonná producentka po‑
dílela na pořadu Ceny české filmové kritiky 2019 (únor, 
ČT Art, desátý ročník). Doc. Kateřina Svatoňová byla 
kurátorkou výstavy Mezi -obrazy: Archiv kameramana 
Jaroslava Kučery (září, Fotograf Gallery).

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
V Galerii Domu národnostních menšin proběhl v únoru 
vzpomínkový večer u příležitostí 85. výročí narození 
Dušana Karpatského, jednoho z největších překlada‑
telů z jihoslovanských jazyků. Akci spoluorganizoval 
Dům národnostních menšin a Katedra jihoslovanských 
a balkanistických studií FF UK.

Nakladatelství Petr Štengl s podporou Katedry jihoslo‑
vanských a balkanistických studií FF UK v květnu vydalo 
antologii bulharské poválečné poezie Do příští trávy, vý‑
znamný průřez bulharskou poezií po roce 1945. Dr. Mar‑
cel Černý napsal předmluvu a několik básní sám přeložil.

Pracovníci katedry se podíleli na autorském čtení 
z básnické tvorby současné rumunské spisovatelky Any 
Blandiany v rámci Festivalu spisovatelů Praha. Součás‑
tí vystoupení byl i křest českého výboru z poezie Any 
Blandiany spojený s autogramiádou.

Pracovníci katedry se podíleli na organizaci listopa‑
dové online přednášky a následné debaty o dirigentu 
Václavu Talichovi v kontextu česko ‑slovinských vztahů.
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Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Doc. Zdeněk Hojda v únoru vystoupil v rámci panelové 
diskuse Jsou důvody obnovit mariánský sloup?, vystupoval 
v cyklu České televize Bílá hora 1620–2020, v listopadu 
vystoupil v pořadu Historie plus na Českém rozhlase 
Plus. Dr. Milada Sekyrková v červnu hovořila v České 
televizi u příležitosti 145. výročí úmrtí českého krále 
Ferdinanda V.

Katedra sociální práce
Filozofická fakulta se prostřednictvím Katedry sociál‑
ní práce a Ústavu translatologie podílela jako odborný 
partner ve spolupráci s neziskovou organizací InBáze 
z. s. na realizaci vzdělávacího rekvalifikačního kurzu 
Interkulturní pracovník (rozsah vzdělávacího programu 
251 hodin). Projekt, v rámci kterého byl kurz uskuteč‑
ňován, byl financován z prostředků Evropských struk‑
turálních a investičních fondů.

Dr. Melanie Zajacová vystoupila v únoru v pořadu 
České televize Sama doma na téma Parkinsonici a sociál‑ 
ní zázemí; v listopadu vystoupila v sérii videí Minis‑
terstva práce a sociálních věcí ČR Jak na Covid‑19 v so‑
ciálních službách, díl Péče o druhé a péče o sebe – role 
sociálních pracovníků.

Katedra středoevropských studií
V listopadu se v Maďarském institutu Praha uskutečnila 
online prezentace knihy Dr. Evžena Gála Cesty a portréty… 
moderní maďarské literatury v českém kontextu I. Dr. Gál 
poskytl množství expertních vyjádření: v České televizi 
(O Orbánově ročním hodnocení, ČT24, únor; O maďar‑
ských médiích, ČT24, březen; Maďarsko, ČT Reporté‑
ři, květen) a v Českém rozhlase (Hodnocení Maďarska 
Human Right Watch, Český rozhlas Plus, květen; Míří 
Maďarsko během koronaviru k diktatuře?, Český roz‑
hlas, březen; Jak ostrá je současná maďarská literatura?, 
Český rozhlas Vltava, ArtCafe, srpen).

Dr. Jana Pátková pořádala přednášky pro veřejnost: 
Podoby současné slovenské literatury, vývoj po r. 2010 
(v září v Kladně, v prosinci online pro knihovnu v Mladé 
Boleslavi).

Doc. Simona Kolmanová se podílela na koordinaci, 
organizaci a překladech ve spolupráci s nakladatelstvím 
Větrné mlýny v rámci Měsíce autorského čtení 2020 
(červenec; největší středoevropský literární festival).

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Dr. Tomáš Gráf jakožto laureát Ceny ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost 
na vysoké škole za rok 2019 poskytl v únoru rozhovor 
pro stránky Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ústav anglofonních literatur a kultur
Do jednotlivých dílů The Irish Itinerary Podcast vznika‑
jících v rámci evropské sítě European Federation of As‑
sociations and Centres of Irish Studies (EFACIS) přispěli 
dr. James Little, prof. Ondřej Pilný a dr. Daniela Theinová.

Do série videí Nebojte se irské literatury vznikající 
v produkci Irského velvyslanectví v Praze se zapoji‑
li dr. Radvan Markus, prof. Ondřej Pilný a doc. Justin 
Quinn.

Ústav asijských studií
Dr. Binh Slavická přeložila do vietnamštiny Osudy dob‑
rého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška. 
Překlady vyšly díky grantu Ministerstva kultury ČR 
i podpoře dvaceti sponzorů z řad českých a vietnam‑
ských subjektů. Slavnostní uvedení knihy na vietnamský 
trh proběhlo v listopadu v Hanoji. Dále vyšel překlad 
Bílé nemoci Karla Čapka, kterou dr. Slavická přeložila již 
v roce 1987 u příležitosti 50. výročí jejího vzniku, v Hano‑
ji však vyšla až v roce 2020; uvedení knihy bylo v červnu 
spojeno s literární diskusí formou videokonference.
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Mgr. Marta Lopatková spolupracovala na speciálu 
Jsme banánové děti na Aktuálně.cz.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Pracovníci ústavu v letním i zimním semestru v reak‑
ci na uzavření základních a středních škol organizo‑
vali dobrovolnické online doučování češtiny pro žáky 
základních škol a nižších stupňů gymnázií i studenty 
středních škol. Jako lektoři se zapojili studenti bakalář‑
ských programů Český jazyk a literatura a Český jazyk 
a literatura se zaměřením na vzdělávání, navazujících 
magisterských programů Český jazyk a literatura, Uči‑
telství českého jazyka a  literatury pro SŠ, Učitelství 
češtiny jako cizího jazyka pro SŠ a některých dalších 
filologických programů na FF UK; celkem se zapojilo 47 
lektorů. Cílem doučování bylo primárně pomoci žákům 
s přípravou na jednotnou přijímací zkoušku z českého 
jazyka a s přípravou k maturitě.

Pracovníci ústavu připravili sérii podcastů – roz‑
hovorů se zaměstnanci ústavu a podcast pro uchazeče 
o studium.

Ústav Českého národního korpusu
Pracovníci ústavu uspořádali v  listopadu workshop 
práce s Českým národním korpusem v podobě živého 
vysílání kombinovaného s předtočenými vstupy.

Byl spuštěn monitorovací korpus Online, který se 
snaží mapovat dynamický obsah českého internetu, 
a aplikace Mapka nabízející nahrávky mizejících ná‑
řečí češtiny umožňující vyhledávání podle nářečních 
oblastí, úseků a typů.

Ústav etnologie
Pracovníci ústavu uskutečnili množství přednášek. 
Doc. Petr Janeček vystoupil v rámci zvané přednášky 
na téma Moderní folklor (nejen) na Kladensku: Městské 
legendy, fámy, anekdoty (březen, Středočeská vědecká 

knihovna v Kladně), vedl přednášku na téma Moderní 
pověsti (nejen) na Karlovarsku (září, Muzeum Karlovy 
Vary) a zvanou přednášku pro středoškolské studenty 
v rámci projektu Město kultury – Vzdušné zámky na 
téma Migrácia falošných informácií v postpravdivom 
svete (leden, Regionálne osvetové stredisko, Nové Zám‑
ky, Slovensko), v rámci univerzitního projektu Junior‑ 
ská univerzita vedl přednášku zaměřenou na téma Ho‑
axy, fámy, konspirace: Proč věříme falešným zprávám. 
Prof. Leoš Šatava v lednu vystoupil s přednáškou v Lu‑
žickosrbském institutu v německém Budyšíně. Doc. Petr 
Janeček dále vystupoval v množství zpravodajských 
a společenských pořadů (Studio 6, Newsroom apod.) na 
téma hoaxy a fake news o koronaviru covid‑19 a zpraco‑
val série publicistických zamyšlení na téma městských 
legend, fám a moderního folkloru pro Seznam Zprávy.

Dr. Barbora Půtová se podílela jako kurátorka a autor‑
ka na výstavě Okouzlení Afrikou (duben 2019 – únor 2020, 
Moravské zemské muzeum, Brno), zajistila scénář a mo‑
derování několika dílů pořadu Historie.cs na ČT24 (leden: 
Vstupné lidové, děti za polovic, březen: Smím prosit?, 
září: Vzhůru do lázní!, Tak jsi Barunka, říjen: Tělo dřevě‑
né, duše česká, prosinec: Absolon, Antropos, archeologie).

Ústav filosofie a religionistiky
Dr. Tereza Matějčková v únoru poskytla rozhovor pro 
časopis Host Odpovědi nejsou a nebudou; v prosinci vedla 
přednášku pro NOD Academy zaměřenou především 
na studenty SŠ na téma Jak vznikla filozofie, k čemu slouží 
a potřebujeme ji i dnes?

Doc. Vojtěch Kolman poskytl v říjnu pro čtrnáctide‑
ník A2 rozhovor Pravda je dočasně napravený omyl.

Dr. Petra Šebešová v březnu a dubnu 2020 zorgani‑
zovala workshop pro uchazeče o studium filozofie zamě‑
řený na interpretaci a překlad odborných textů, jehož 
první část se uskutečnila na FF UK a druhá probíhala 
formou individuálních i kolektivních konzultací online.
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Ústav germánských studií
Pracovníci Oddělení finských studií FF UK se podíleli na 
speciálním sámském čísle časopisu PLAV 8/2020 Sám 
sobě Sámem.

Ústav informačních studií a knihovnictví
Pracovníci ústavu pořádali cyklus přednášek Informační 
pondělky (dříve známé jako Jinonické informační pon‑
dělky) zaměřený na aktuální otázky a témata z oblasti 
informační vědy a nových médií. Cyklus je určen neje‑
nom studentům (bakalářského i navazujícího magister‑ 
ského studia) coby výběrový seminář, ale také všem 
zájemcům z řad odborné veřejnosti, knihovníkům a in‑
formačním pracovníkům. Spolupořadatelem je Česká 
informační společnost, z. s.

Česká televize v pořadu 168 hodin odvysílala repor‑
táž o videohrách Attentat 1942 a Svoboda 1945. Reportáž 
zahrnuje ukázky z her a rozhovor s dr. Vítem Šislerem, 
hlavním designérem hry Attentat 1942 a zakládajícím 
členem studia Charles Games. O hře Attentat 1942 byl 
v červnu publikován článek s rozhovorem s dr. Šislerem 
Can video games tactfully handle Nazism and its aftermath? 
These Czech historians say yes ve Washington Post.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Zaměstnanci a studenti ústavu realizovali online doučo‑
vání v českém znakovém jazyce, pro tento projekt vytvo‑
řili webové stránky paralelně v psané češtině a v českém 
znakovém jazyce.

V lednu proběhl seminář o výuce cizích jazyků ne‑
slyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů vzdě‑
lávaných na středních školách hlavního vzdělávacího 
proudu. Jako lektorky vystoupily Mgr. Hana Hejlová 
a dr. Andrea Hudáková, semináře se zúčastnilo okolo 
20 pedagogů z různých škol z celé ČR.

Během celého roku 2020 proměnlivá skupina tlu‑
močníků a překladatelů mezi češtinou a českým znako‑

vým jazykem soustředěná okolo ústavu (sestávající ze 
studentů, absolventů i příznivců ústavu) a koordinova‑
ná a vedená dr. Naďou Hynkovou Dingovou zajišťovala 
překlady a tlumočení mnoha veřejných akcí do české‑
ho znakového jazyka. Význam těchto počinů se násobí 
v době pandemie, kdy je mnoho neslyšících lidí sužováno 
sociální izolací a komunikační deprivací v ještě větší 
míře než lidé komunikující mluvenou češtinou. Z akcí 
uvádíme výběr.

Noc vědců 2020: 30členný tým tlumočníků z řad 
praktikujících odborníků i studentů tlumočení přeložil 
téměř 70 videí s tematikou robotiky z mluvené češti‑
ny do českého znakového jazyka. Tím byla sekundárně 
vytvořena zásoba vědeckého materiálu, který mohou 
využít rodiny s neslyšícími dětmi, neslyšící fanoušci 
robotiky, školy vzdělávající neslyšící žáky atd.

Virtuálně do muzea: Národní muzeum zpřístupňuje 
své expozice návštěvníkům s poruchami sluchu. Bylo 
přeloženo 10 virtuálních výstav pro dospělé, 5 virtuál‑
ních výstav pro děti a komentované prohlídky Historic‑
ké budovy Národního muzea a Národopisného muzea 
Národního muzea.

Open House Worldwide: Česká republika jako je‑
diná z účastníků této mezinárodní akce zpřístupnila 
informace o třech národních skvostech pro neslyšící 
z celého světa překladem do mezinárodního znakového 
systému. Tento počin otevřel možnou cestu k jazykové 
bezbariérovosti i pro další ročníky této významné me‑
zinárodní akce.

Weblíčko: Organizace Jablíčko dětem se kromě jiného 
zaměřuje na podporu jazykového a kulturního vzdělání 
neslyšících dětí – uživatelů českého znakového jazyka. 
Více než 95 % neslyšících dětí má slyšící rodiče. Proto 
překladatelé přeložili téměř 30 videí s uměleckými texty 
(často autorskými) z českého znakového jazyka do psané 
češtiny, které do videí umístili ve formě českých titul‑
ků, aby umělecké texty v českém znakovém jazyce byly 
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bezbariérově přístupné slyšícím rodičům neslyšících 
dětí, kteří český znakový jazyk neovládají nebo ovládají 
pouze na základní úrovni.

Ústav pro archeologii
V rámci projektu Archeologické léto, který pořádaly 
Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spo‑
lupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími 
archeologickými pracovišti, proběhla v srpnu prezen‑
tace badatelského výzkumu pracovníků ústavu na raně 
středověkém hradišti v Praze ‑Vinoři, výzkum představil 
dr. Ivo Štefan.

Ústav pro klasickou archeologii
Do projektu Archeologické léto se pracovníci ústavu 
v červenci a srpnu zapojili sérií komentovaných prohlí‑
dek výstavy Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé 
v Regionálním muzeu Kolín a stálé expozice Okouzle-
ni antikou na státním zámku Duchcov. K výstavě Ne-
jen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé proběhl také 
podzimní přednáškový cyklus, v rámci nějž vystoupili 
pracovníci ústavu a zvaní hosté.

Ústav románských studií
V březnu proběhla adaptace fragmentů z knihy Psycho-
analýza ohně od Gastona Bachelarda pro hudebně ‑lite‑ 
rární večer v pražském Zázemí.

Dr. Karolina Válová v březnu publikovala recenzi 
na román Reprodukce Bernarda Carvalha pro server ili‑
teratura.cz; v říjnu vyšel ve čtrnáctideníku A2 článek 
dr. Válové Je těžké dělat populistickou politiku, když jste 
nepopulární.

V březnu proběhl první ročník workshopu pro uči‑
tele španělštiny PraguELE, jehož cílem bylo pomoci mo‑
dernizovat a zpestřit výuku španělštiny především na 
základních a středních školách. Vystoupili mezinárodně 
uznávaní odborníci, např. Joan ‑Tomàs Pujolà (Univer‑

sidad de Barcelona) nebo Geral Eduardo Mateus (Uni‑
versidad Pedagógica Nacional de Colombia). Workshop 
organizovali vyučující a studenti Oddělení hispanistiky.

Prof. Jiří Pelán poskytl rozhovory na téma italské 
renesanční literatury: Renesance je v jistém smyslu mládí 
našeho dnešního světa (květen, Kosmas), Smysl lze nalézt 
pouze v diachronii (srpen, magazín Univerzity Karlovy 
iForum). V prosinci byl na portálu denik.cz publiko‑
ván rozhovor s dr. Alicí Flemrovou o překladech italské 
prózy.

Ústav řeckých a latinských studií
V lednu a únoru proběhla série prezentací publikace 
Dr.  Konstantinose Tsivose o  politických uprchlících 
z Řecka do Československa „O megalos kaymos tis xeniti-
as…“ Ellines politikoi prosfyges stin Tsehoslovakia 1948–1989 
(Athény: Alexandria, 2019), online prezentace v rámci 
Mezinárodního veletrhu knih se uskutečnila v listopadu. 
V souvislosti s knihou vyšla speciální příloha v athén‑
ských novinách Efimerida ton Syntakton a nově recenze 
v časopise Neograeca Bohemica.

Ústav světových dějin
Doc. Dana Picková organizovala kurz přednášek v rámci 
Akademie pro seniory v Praze 8; na kurzu se podíleli 
vyučující a doktorandi ústavu.

Dr. Jan Koura byl v listopadu hostem a komentátorem 
pořadu o volbách amerického prezidenta v roce 2020 na 
CNN Prima News.

Ústav translatologie
V únoru pod záštitou ústavu proběhl Den s překladem 
a tlumočením, akce určená všem zájemcům o překlad 
a tlumočení.

V únoru byla na ČT24 vysílána reportáž o knize Složte 
zbraně! od Berthy von Suttner, kterou přeložili studenti 
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ústavu pod vedením dr. Petry Mračkové Vavroušové 
a dr. Věry Kloudové.

Ústav ve spolupráci s Kruhem moderních filologů 
zpracoval projekt prezentace studentských projektů, 
jehož realizace dává studentům doktorského a vyšších 
ročníků magisterského studia několika filologických 
oborů (románské literatury, český jazyk, česká literatu‑
ra, didaktika konkrétního jazyka, translatologie) mož‑
nost prezentovat jejich výzkum před širším odborným 
publikem; vystoupení jsou dostupná na YouTube.

6. Výstavy

Výstavy představující jednotlivé katedry a ústavy i různá 
další témata spjatá s fakultou se vzhledem k protipande‑
mickým opatřením v roce 2020 konaly v omezené míře.

– Dějiny umění ve smyčkách doby (leden–únor, Karoli‑
num; výstava pořádaná Ústavem pro dějiny umění FF 
UK ve spolupráci s Národním muzeem a Národním pa‑
mátkovým ústavem u příležitosti stého výročí Ústavu 
pro dějiny umění FF UK),

– Koreanistika včera a dnes. 70 let na FF UK (březen–du‑
ben, Celetná 20; výstava Oddělení koreanistiky Ústavu 
asijských studií FF UK u příležitosti sedmdesátého vý‑
ročí založení české koreanistiky),

– Sluneční králové (srpen 2020 – červen 2021, Národní 
muzeum; velká mezinárodní výstava organizovaná Ná‑
rodním muzeem, Českým egyptologickým ústavem FF 
UK, Univerzitou Karlovou a egyptským Ministerstvem 
pro památky),

– Nástroje paměti (prosinec 2020 – únor 2021, Národ‑
ní muzeum; výstava věnovaná sbírce klínopisných ta‑
bulek, pocházející především z aktivit prof. Bedřicha 
Hrozného, připravená v rámci projektu NAKI: Analýza, 
popis a archivace souborných informací o vlastnostech 
předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací 
v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi, 

č. DG16P02M022; výstava organizovaná Národním mu‑
zeem, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV 
ČR a FF UK; za FF UK se na přípravě výstavy podíleli 
především doc. Petr Zemánek a doc. Jana Mynářová),

– Mezi Prahou a Káhirou. 100 let egyptologie na Univerzi-
tě Karlově (výstavu v roce 2019 připravil Český egyptolo‑
gický ústav FF UK ve spolupráci s Univerzitou Karlovou; 
v roce 2020 byla výstava jako putovní k vidění v Karlo‑
vých Varech, Rokycanech a Košicích).

7. Zaměstnanci

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nadá‑
le poskytovalo podporu základním součástem FF UK 
v propagaci jimi pořádaných akcí, a to formou poskyt‑
nutí prezentačních předmětů a tiskovin, zpracováním 
a zveřejněním článků informujících o aktivitách základ‑
ních součástí a jejich pracovníků, zapůjčením portfolia 
konferenčních předmětů a zveřejňováním informací na 
různých komunikačních platformách.
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Příloha č. 1
 
Vedení FF UK k 31. 12. 2020

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

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

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

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

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

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

Mgr. Zdeňka Filipová
proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost

doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
proděkan pro infrastrukturu

MUDr. Martina Novotná
tajemnice



Příloha č. 2
 
Základní součásti (katedry a ústavy) a jejich vedoucí k 31. 12. 2020

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 doc. 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. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. KJBS
Katedra logiky doc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D. KLOG
Katedra pedagogiky doc. 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. Radek Bahbouh, Ph.D. KPS
Katedra sinologie doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. KSI
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 Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. ÚAJD
Ústav anglofonních literatur a kultur PhDr. Soňa Nováková, CSc., M.A. ÚALK
Ústav asijských studií Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. ÚAS
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. Kateřina Šormová, Ph.D. ÚČJTK
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ZÁKLADNÍ SOUČÁST VEDOUCÍ ZKRATKA
Ústav Českého národního korpusu Mgr. Michal Křen, Ph.D. ÚČNK
Ústav českých dějin prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. ÚČD
Ústav etnologie doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D. ÚETN
Ústav filosofie a religionistiky doc. Mgr. Jan Palkoska,  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 obecné lingvistiky Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. LING
Ústav politologie Mgr. Jan Bíba, Ph.D. ÚPOL
Ústav pro archeologii doc. 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 doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. ÚSJ
Ústav světových dějin PhDr. Ondřej Vojtěchovský, 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, M.A., Ph.D. ÚVES



Příloha č. 3
 
Centra a specializovaná pracoviště k 31. 12. 2020

Seznam center a organizačních jednotek zřízených opatřením děkana

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska 
Ředitelka: Žanna Němcovová, ředitel: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.

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

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

Centrum pro studium člověka a společnosti
Předsedkyně Rady centra: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

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

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

Kreativní laboratoř (VOICE)
Předseda Rady centra: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

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



 70 | 71Přílohy

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

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

Další centra a organizační jednotky

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

Centrum katalánských studií Karla Velikého / Centre Carlemany de Llengua Catalana
Ředitel centra: Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.

Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách / Kurt Krolop Forschungsstelle 
für deutsch‑böhmische Literatur
Vedoucí centra: prof. Manfred Weinberg

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

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR
Koordinátor: doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. 

Galerie antického umění v Hostinném
Správkyně: prom. hist. Magda Čtvrtníková

Hegel v interdisciplinární perspektivě
Vedoucí: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.

Seznam center zřízených na základě smlouvy s poskytovatelem grantu



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

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

Platforma didaktiků
Kontaktní osoba: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. 

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

Výzkumná skupina pro studium antického textu
Vedoucí: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Výzkumná skupina teorie/filosofie médií
Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
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Příloha č. 4
 
Oddělení děkanátu a Knihovna FF UK k 31. 12. 2020

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
Laboratoř výpočetní techniky Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.
Oddělení doktorského studia a akademických 
kvalifikací Ing. Blanka Svobodová

Oddělení informačních systémů Lukáš Palán
Oddělení projektu KREAS Ing. Barbara Poslušná
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů Mgr. Hana Bednářová
Oddělení stavebně‑investičních projektů Bc. Tomáš Šedivý
Osobní oddělení Eva Antošová
Právní oddělení Mgr. Jan Bárta
Sekretariát děkana a tajemníka Mgr. Hana Sobotková
Správa budov Markéta Domanjová
Studijní oddělení Mgr. Jan Brož
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. 2020

Předsednictvo AS FF UK:
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (předseda)
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (místopředsedkyně)
Mgr. Denisa Šebestová (místopředsedkyně)
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Mgr. Václav Sklenář

Seznam členů:
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

Bc. Petr Arbet
Mgr. Jan Matěj Bejček, DiS.
Kryštof Buchal
Mgr. Karolína Černá
Bc. Martin Čihák
Mgr. Marta Maria Harasimowicz
Mgr. Kajetán Holeček
Bc. Kristýna Jarošová
Mgr. Tomáš Konečný
Mgr. Martin Lundák
Mgr. Jakub Múčka
Mgr. Anna Pajerová
Mgr. Václav Sklenář
Mgr. Denisa Šebestová
Mgr. 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 65 0
Angličtina pro mezikulturní 
komunikaci 0 65

Anglistika–amerikanistika 189 49
Arabistika 0 25
Archeologie pravěku a středověku 22 0
Archivnictví a PVH 24 0
Český jazyk a literatura 89 52
Čeština pro cizince 4 0
Čeština v komunikaci neslyšících 68 8
Dánská studia 0 17
Dějiny a kultura islámských zemí 0 27
Dějiny a kultura východního 
Středomoří ve starověku 0 1

Dějiny antické civilizace 0 19
Dějiny umění 109 0
Divadelní věda 33 10
Estetika 29 10
Etnologie 19 5
Etnologie se spec. vietnamistika 3 0
Filmová studia 46 5
Filozofie 102 32
Finská studia 0 21

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Fonetika 0 26
Francouzská filologie 34 26
Francouzština pro mezikulturní 
komunikaci 0 46

Hebraistika 5 0
Hispanistika 47 19
Historie 94 41
Historie – Evropská studia 11 5
Hudební věda 27 4
Indologie 8 3
Indologie (indická studia) se 
specializací: beng,hin,san,tam 1 2

Indonesistika 11 0
Informační studia a knihovnictví 158 0
Íránistika 0 13
Italianistika 30 9
Italština 0 4
Japonská studia 29 0
Jihovýchodoevropská studia 13 2
Klasická archeologie 18 3
Koreanistika 26 4
Latinský jazyk a literatura 0 11
Logika 7 2
Mezikulturní komunikace 
čeština – němčina / Interkulturelle 
Kommunikation und Translation 
Tschechisch – Deutsch

22 0

Mezikulturní komunikace: čeština 
jako cizí jazyk – ruština 1 0

Mongolistika 3 0



Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Němčina pro mezikulturní 
komunikaci 0 35

Německý jazyk a literatura 22 24
Nizozemský jazyk a literatura 11 10
Norská studia 0 10
Novořecká filologie 0 9
Novořečtina 0 5
Obecná lingvistika 0 33
Pedagogika 45 2
Politologie 58 21
Portugalistika 18 25
Pravěká a raně středověká 
archeologie 1 3

Překladatelství a tlumočnictví – 
angličtina 0 5

Překladatelství a tlumočnictví – 
němčina 0 5

Psychologie 158 0
Religionistika 32 15
Romistika 12 1
Ruský jazyk a literatura 17 1
Ruština pro mezikulturní 
komunikaci 0 10

Řecká antická filologie 0 10
Sinologie 38 5
Sociální práce 56 0
Sociologicko‑ekonomická studia 28 0
Sociologie 26 12
Srovnávací jazykověda 0 4
Středoevropská studia 11 3

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Španělština 0 2
Španělština pro mezikulturní 
komunikaci 0 25

Švédská studia 0 20
Tibetanistika 5 1
Turkologie 0 5
Veřejná správa a spisová služba 18 0
Východoevropská studia 12 7
CELKEM 1915 874
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Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 46 3
Anglický jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 14

Archeologie pravěku a středověku 24 4
Archivnictví a pomocné vědy 
historické 36 5

Asijská studia – Indologie 3 1
Asijská studia – Japanologie 39 4
Asijská studia – Koreanistika 35 4
Asijská studia – Vietnamistika 0 3
Blízkovýchodní studia 56 8
Bohemistika pro cizince 46 0
Český jazyk a literatura 97 40
Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 21 14

Divadelní věda 16 2
Egypt a Přední východ ve starověku 11 0
Estetika 32 4
Etnologie a kulturní antropologie 59 7
Filmová studia 18 5
Fonetika 0 7
Francouzská filologie 16 12
Francouzský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 6

Germánská a severoevropská 
studia: Nizozemština 0 11

Germánská a severoevropská 
studia: Skandinavistika 0 23

Germánská a severoevropská studia: 
Finština 0 13

Germánská a severoevropská studia: 
Germanistika 19 21

Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Hebraistika a židovská studia 12 1
Hispanistika 27 8
Historie 111 21
Historie – evropská studia 17 1
Historie se zaměřením na vzdělávání 0 16
Hudební věda 7 2
Informační studia a knihovnictví 25 3
Italianistika 9 7
Jazyky a komunikace neslyšících 22 5
Jihovýchodoevropská studia 17 2
Latinský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 4

Logika 18 4
Mezikulturní komunikace: čeština 
a němčina pro překlad a tlumočení 
/ Interkulturelle Kommunikation: 
Übersetzen und Dolmetschen 
Tschechisch ‑Deutsch

17 0

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

0 7

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

0 19

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

0 52

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

0 29

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

0 21



Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Německý jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 9

Obecná lingvistika 0 15
Pedagogika 86 1
Politologie 28 5
Portugalistika 16 10
Psychologie 56 0
Ruský jazyk a literatura 35 4
Ruský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 0 5

Řecká a latinská studia 28 10
Řecká a latinská studia – Novořecký 
jazyk a literatura 0 7

Sinologie 25 6
Sociální práce 56 0
Sociologie 67 7
Středoevropská studia – Maďarská 
studia 8 1

Středoevropská studia – Polonistika 10 3
Středoevropská studia – Romistika 5 0
Středoevropská studia – 
Slovakistika 8 0

Španělský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 0 8

Veřejná správa a spisová služba 9 0
Východoevropská studia 8 3
CELKEM 1301 507

CELKEM DOHROMADY 3216 1381

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 3
Matematika se zaměřením na vzdě‑
lávání – Anglistika a amerikanistika MFF UK 2

Matematika se zaměřením na vzdě‑
lávání – Český jazyk a literatura MFF UK 3

Matematika se zaměřením na vzdě‑
lávání – Filozofie MFF UK 1

Matematika se zaměřením na vzdě‑
lávání – Francouzská filologie MFF UK 3

Matematika se zaměřením na vzdě‑
lávání se sdruženým studiem Ang‑
lický jazyk a literatura se zaměře‑
ním na vzdělávání

MFF UK 1

Matematika se zaměřením na vzdě‑
lávání se sdruženým studiem Český 
jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání

MFF UK 5

Matematika se zaměřením na 
vzdělávání se sdruženým studiem 
Francouzský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání

MFF UK 1

Matematika se zaměřením na 
vzdělávání se sdruženým studiem 
Německý jazyk a literatura se za‑
měřením na vzdělávání

MFF UK 1

Tělesná výchova a sport se zamě‑
řením na vzdělávání – český jazyk 
a literatura

FTVS UK 1

CELKEM 21
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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 37 0
Anglický jazyk 21 12
Angličtina pro mezikulturní 
komunikaci 0 7

Anglofonní literatury a kultury 47 10
Arabistika 1 0
Archeologie pravěku a středověku 18 0
Archivnictví a PVH 19 1
Český jazyk – specializační studium 2 9
Český jazyk a literatura 18 10
Čeština pro cizince 2 0
Čeština v komunikaci neslyšících 5 0
Dějiny a kultura islámských zemí 2 0
Dějiny umění 16 0
Deutsche Sprache und Literatur in 
Mitteleuropa 3 0

Divadelní věda 8 1
English Language and Linguistics 0 1
Estetika 13 0
Etnologie 9 6
Filmová studia 15 0
Filozofie 31 7
Finská filologie 0 2

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Fonetika 6 3
Francouzská filologie 19 9
Hebraistika 4 2
Hispanistika 31 4
Historie 1 3
Historie – české dějiny v evropském 
kontextu 66 6

Historie – hospodářské a sociální 
dějiny 13 1

Historie – obecné dějiny 30 5
Hudební věda 4 0
Iberoamerikanistika – dějiny 
Latinské Ameriky 15 0

Indologie 9 0
Informační studia a knihovnictví 45 0
Italianistika 7 1
Italština 0 1
Japonská studia 3 0
Jihovýchodoevropská studia 7 0
Klasická archeologie 13 1
Komparatistika 37 5
Koreanistika 4 0
Latina 0 1
Latinská medievistika 1 2
Latinský jazyk a literatura 0 9
Logika 0 0
Lusobrazilská studia 2 1
Mongolistika 4 0
Německý jazyk a literatura 9 8



Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Nizozemský jazyk a literatura 3 1
Novořecká filologie 0 3
Obecná lingvistika 0 8
Pedagogika 21 0
Politické teorie 23 5
Politické teorie a současné dějiny 3 1
Překladatelství: čeština – angličtina 0 30
Překladatelství: čeština – 
francouzština 0 17

Překladatelství: čeština – němčina 0 24
Překladatelství: čeština – ruština 0 15
Překladatelství: čeština – 
španělština 0 14

Psychologie 66 0
Religionistika 4 1
Ruský jazyk a literatura 12 1
Řecká antická filologie 0 3
Sinologie 2 0
Skandinavistika 2 10
Sociální pedagogika 65 0
Sociální práce 38 0
Sociologie 18 0
Starořečtina 0 1
Středoevropská studia 11 0
Studia nových médií 43 5
Španělština 0 1
Tibetanistika 1 0
Tlumočnictví: čeština – angličtina 0 31

Studijní obor jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Tlumočnictví: čeština – 
francouzština 0 19

Tlumočnictví: čeština – němčina 0 29
Tlumočnictví: čeština – ruština 0 8
Tlumočnictví: čeština – španělština 0 14
Turkologie 0 1
Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy 14 8

Učitelství češtiny jako cizího jazyka 50 7
Učitelství pedagogiky 2 0
Východoevropská studia 22 3
Židovská studia 0 3
CELKEM 997 391

Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Andragogika a personální řízení 50 0
Anglický jazyk 12 3
Anglofonní literatury a kultury 23 0
Archeologie pravěku a středověku 17 0
Archivnictví a pomocné vědy 
historické 11 0

Asijská studia – Japanologie 12 0
Asijská studia – Koreanistika 9 0
Blízkovýchodní studia 18 0
Bohemistika pro cizince 17 0
Český jazyk – specializační studium 0 9
Český jazyk a literatura 17 3
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Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Čeština v komunikaci neslyšících 4 0
Dějiny umění 18 0
Divadelní věda 11 0
Egypt a Přední východ ve starověku 7 1
Estetika 2 0
Etnologie a kulturní antropologie 20 0
Filmová studia 4 0
Fonetika 7 0
Francouzská filologie 10 1
Germánská a severoevropská studia 
– germanistika 1 1

Germánská a severoevropská studia 
– skandinavistika 0 5

Hebraistika a židovská studia 4 0
Hispanistika 16 4
Historie – hospodářské a sociální 
dějiny 5 0

Historie – obecné dějiny 36 7
Hudební věda 2 1
Iberoamerikanistika 12 0
Informace, média a knižní kultura 35 3
Italianistika 8 0
Logika 4 0
Obecná lingvistika 0 11
Pedagogika 47 0
Politické teorie 9 1
Psychologie 109 0
Religionistika 2 0
Ruský jazyk a literatura 12 0

Studijní program jedno‑ 
obor

dvou‑ 
obor

Řecká a latinská studia 7 3
Sinologie 6 0
Sociální pedagogika 35 0
Sociální práce 57 0
Sociologie 26 0
Studia nových médií 30 2
TEMA+ European Societies: 
Heritage and Development / 
Sociétés européennes: patrimoine 
et développement

9 0

Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy 15 10

Učitelství francouzského jazyka a 
literatury pro střední školy 0 6

Učitelství historie pro střední školy 0 7
Učitelství latinského jazyka a 
literatury pro střední školy 0 2

Učitelství německého jazyka a 
literatury pro střední školy 0 3

Učitelství ruského jazyka pro střední 
školy 0 2

Veřejná správa a spisová služba 16 0
Východoevropská studia 20 0
CELKEM: 792 85

CELKEM DOHROMADY: 1789 476



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 1
Učitelství matematiky – Německý jazyk a literatura MFF UK 1
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka 
a literatury pro střední školy MFF UK 1

CELKEM 3

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
Divadelní věda 1 0
Estetika 1 0
Hebraistika 1 1
Italština 0 1
Kulturologie 1 0
Lingvistika a fonetika 0 1
Norština 0 1
Portugalština 1 0
Sociologie 0 1
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika 0 1
CELKEM 5 8
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Příloha č. 10
 
Seznam akreditačních studijních programů

Akreditace bakalářských studijních programů

Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Dějiny umění Vědy o umění 
a kultuře Bc. P 3 Č

samo‑
statné 
i sdruže‑
né

A 01. 09. 20 01. 09. 30

Filozofie
Filozofie, reli‑ 
gionistika 
a teologie

Bc. P 3 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 01. 09. 20 01. 09. 30

Klasická archeologie Historické vědy Bc. P 3 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 04. 20 22. 04. 30

Religionistika
Filozofie, reli‑ 
gionistika 
a teologie

Bc. P 3 Č
samostat‑
né a sdru‑
žené

A 24. 06. 20 24. 06. 30

Srovnávací jazykověda Filologie Bc. P 3 Č sdružené A 27. 05. 20 27. 05. 30

Učitelství filozofie – Fi‑
lozofie se zaměřením 
na vzdělávání

Filozofie, reli‑ 
gionistika 
a teologie; 
Učitelství

Bc. P 3 Č sdružené N

Celkem 6

Akreditace navazujících magisterských studijních programů

Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Empirická a kompara‑
tivní lingvistika Filologie NMgr. P 2 Č sdružené A



Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Filozofie
Filozofie, 
religionistika 
a teologie

NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 01. 09. 20 01. 09. 30

Historie – české dějiny 
v evropském kontextu Historické vědy NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 04. 20 22. 04. 30

Klasická archeologie Historické vědy NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 04. 20 22. 04. 30

Komparatistika Filologie NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 04. 20 22. 04. 30

Jihovýchodoevropská 
studia

Filologie; His‑
torické vědy NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

N

Překladatelství Filologie NMgr. P 2 Č

plný 
plán pro 
každou 
dvouspe‑
cializaci, 
sdružené

A 23. 09. 20 23. 09. 30

Tlumočnictví Filologie NMgr. P 2 Č

plný 
plán pro 
každou 
dvouspe‑
cializaci, 
sdružené

A 23. 09. 20 23. 09. 30



 84 | 85Přílohy

Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Středoevropská studia Filologie NMgr. P 2 Č

plné, 
sdružené, 
dvouspe‑
cializační

A 23. 09. 20 23. 09. 25

Učitelství filozofie – 
Filozofie se zaměřením 
na vzdělávání

Filozofie, 
religionistika 
a teologie; 
Učitelství

NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

N

Učitelství češtiny jako 
druhého jazyka pro 
střední školy

Filologie; Uči‑
telství NMgr. P 2 Č sdružené N

Francouzská filologie Filologie NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 01. 20 22. 01. 30

Hispanistika Filologie NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 01. 20 22. 01. 30

Filmová studia Vědy o umění 
a kultuře NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 26. 02. 20 26. 02. 30

Politické teorie Politické vědy NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 01. 20 22. 01. 30

Germánská a severoev‑
ropská studia Filologie NMgr. P 2 Č

plné, 
sdružené, 
dvouspe‑
cializační

A 22. 04. 20 22. 04. 30

Hudební věda Vědy o umění 
a kultuře NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 01. 20 22. 01. 30



Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Estetika Vědy o umění 
a kultuře NMgr. P 2 Č

samo‑
statné 
a sdruže‑

né

A 22. 01. 20 22. 01. 30

Celkem 18

Akreditace doktorských studijních programů

Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Aplikovaná lingvistika 
se zaměřením na didak‑
tiku jazyka

Filologie; Uči‑
telství Ph.D. P/K 4 Č, A A 14. 10. 20 14. 10. 30

Anglický jazyk Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A N
Anglofonní literatury 
a kultury Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 25. 11. 20 25. 11. 30

České dějiny Historické vědy Ph.D. P/K 4 Č, A A 16. 12. 20 16. 12. 30
Český jazyk Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 23. 09. 20 23. 09. 30
Dějiny antického staro‑
věku (nově Děj. antic. 
civilizace)

Historické vědy Ph.D. P/K 4 Č, A A 25. 11. 20 25. 11. 30

Dějiny české literatury 
a teorie literatury Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 14. 10. 20 14. 10. 30

Filozofie
Filozofie, religi‑
onistika a teo‑
logie

Ph.D. P/K 4 Č, A A 27. 01. 21 27. 01. 31

Fonetika Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 25. 11. 20 25. 11. 30
Historie ‑ obecné dějiny Historické vědy Ph.D. P/K 4 Č, A A 25. 11. 20 25. 11. 30
Iberoamerikanistika Historické vědy Ph.D. P/K 4 Č, A A 27. 01. 21 27. 01. 31

Informační věda
Mediální a ko‑
munikační 
studia

Ph.D. P/K 4 Č, A N

Klasická filologie Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 01. 09. 20 01. 09. 30
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Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Latinská medievistika 
a novolatinská studia Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 16. 12. 20 16. 12. 30

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Ph.D. P/K 4 Č, A A 25. 11. 20 25. 11. 30

Obecná a srovnávací 
literatura (komparatis‑
tika)

Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 25. 11. 20 25. 11. 30

Religionistika
Filozofie, reli‑ 
gionistika 
a teologie

Ph.D. P/K 4 Č, A A 01. 09. 20 01. 09. 30

Románské jazyky Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 14. 10. 20 14. 10. 30
Románské literatury Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 14. 10. 20 14. 10. 30
Slovanské filologie Filologie Ph.D. P/K 4 Č, R A 24. 02. 21 24. 02. 31
Slovanské literatury Filologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 25. 11. 20 25. 11. 30
Sociologie Sociologie Ph.D. P/K 4 Č, A A 27. 01. 21 27. 01. 24

MOVES

Filologie; His‑
torické vědy; 
Politické vědy; 
Sociologie

Ph.D. K 3 A A 26. 02. 20 26. 02. 30

Celkem 23

Akreditace habilitačního řízení a jmenování profesorem

Název SP (oficiální) Oblast vzdělá‑
vání Typ SP Forma 

studia
Doba 
studia Jazyk Varianta 

studia

Stav 
akre‑ 
ditace

Počátek 
akre‑ 
ditace

Konec 
akredi‑ 
tace

Psychologie N/A HŘ, JP N/A N/A N/A N/A A 14. 04. 20 14. 04. 25
Iberoamerikanistika N/A HŘ N/A N/A N/A N/A A 14. 05. 20 14. 05. 25
Informační věda a kniž‑
ní kultura N/A HŘ N/A N/A N/A N/A A 27. 08. 20 18. 09. 30

Celkem 3



Příloha č. 11
 
Přijímací řízení do bakalářského studia

Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Andragogika a personální řízení P 164 151 30 30 70 25
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání P 146 129 20 15 68 7

Anglistika –amerikanistika P 257 242 95 95 61 65
Archeologie pravěku a středověku P 26 25 30 25 bez PZk 16
Archivnictví a pomocné vědy historické P 22 21 29 21 bez PZk 7
Archivnictví a pomocné vědy historické K 26 19 19 19 bez PZk 15
Asijská studia: Indologie P 9 8 15 8 bez PZk 4
Asijská studia: Japanologie P 134 130 20 24 77 23
Asijská studia: Koreanistika P 144 135 18 19 74 17
Asijská studia: Vietnamistika P 20 18 18 5 bez PZk 3
Blízkovýchodní studia P 66 62 60 34 70 27
Bohemistika pro cizince P 43 35 35 35 bez PZk 24
Český jazyk a literatura P 322 306 125 129 52 64
Český jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání P 121 108 40 42 55 18

Dějiny umění P 189 177 35 36 59 27
Divadelní věda P 65 60 20 25 69 17
Egypt a Přední východ ve starověku P 23 21 15 12 58 11
Estetika P 91 82 26 26 53 21
Etnologie a kulturní antropologie P 78 74 40 45 56 35
Filmová studia P 128 118 27 27 75 24
Filozofie P 155 138 50 54 60 42
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Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Fonetika P 31 29 18 9 71 2
Francouzská filologie P 71 66 40 45 75 21
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením 
na vzdělávání P 16 15 20 10 78 5

Germánská a severoevropská studia: Finština P 30 27 27 17 bez PZk 4
Germánská a severoevropská studia: Germa‑
nistika P 89 79 79 79 bez PZk 28

Germánská a severoevropská studia: Nizo‑
zemština P 30 26 35 17 bez PZk 5

Germánská a severoevropská studia: Skandi‑
navistika P 99 89 40 31 65 15

Hispanistika P 112 107 40 40 81 33
Historie P 202 197 100 105 64 65
Historie – evropská studia P 91 85 35 36 64 18
Historie se zaměřením na vzdělávání P 75 73 50 24 54 11
Hudební věda P 49 43 20 15 51 7
Informační studia a knihovnictví P 61 59 42 33 51 25
Italianistika P 38 38 25 19 55 13
Jazyky a komunikace neslyšících P 71 68 40 39 50 23
Jihovýchodoevropská studia P 15 15 40 15 bez PZk 11
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání P 7 6 15 5 bez PZk 0

Logika P 31 28 28 28 bez PZk 13
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina 
pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Ko‑
mmunikation: Übersetzen und Dolmetschen 
Tschechisch ‑Deutsch

P 36 34 14 14 55 9

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení 
– Angličtina pro překlad a tlumočení P 324 295 55 49 63 25



Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení 
– Francouzština pro překlad a tlumočení P 56 53 35 26 50 16

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení 
– Němčina pro překlad a tlumočení P 76 72 28 24 55 13

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení 
– Ruština pro překlad a tlumočení P 43 41 25 2 58 2

Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení 
– Španělština pro překlad a tlumočení P 53 51 25 17 62 9

Německý jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání P 30 28 35 13 bez PZk 5

Obecná lingvistika P 70 62 20 17 82 7
Pedagogika P 84 76 30 30 58 14
Pedagogika K 60 51 30 22 51 13
Politologie P 136 120 50 52 54 31
Portugalistika P 31 30 30 30 bez PZk 18
Psychologie P 1105 1053 57 59 70 56
Religionistika P 43 39 20 19 50 17
Ruský jazyk a literatura P 80 68 40 19 51 12
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání P 25 22 35 6 68 3
Řecká a latinská studia P 41 38 60 38 bez PZk 18
Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a li‑
teratura P 12 10 15 7 bez PZk 1

Sinologie P 53 50 20 21 65 13
Sociální práce P 92 87 40 43 64 29
Sociologie P 140 132 50 52 66 37
Středoevropská studia: Maďarská studia P 13 10 15 10 bez PZk 7
Středoevropská studia: Polonistika P 13 12 20 12 bez PZk 3
Středoevropská studia: Romistika P 9 8 20 8 bez PZk 5
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Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Středoevropská studia: Slovakistika P 6 6 10 6 bez PZk 4
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání P 38 36 20 9 61 4

Veřejná správa a spisová služba P 14 13 20 13 bez PZk 5
Východoevropská studia P 24 19 35 6 51 5
CELKEM 6 054 5 625 2 315 1 917 1 172

Vysvětlivky:

* P − prezenční studium; K − kombinované studium
** PPP – předpokládaný počet přijímaných
*** bez PZk – uchazeči přijati bez přijímací zkoušky

U uvedených počtů přihlášek, PPP a přijatých značí údaj počty v rámci běžného přijímacího řízení, dodatečné přijímací řízení se nekonalo.



Příloha č. 12
 
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Andragogika a personální řízení P 68 66 36 36 63 29
Anglický jazyk P 65 63 20 20 61 13
Anglofonní literatury a kultury P 37 36 50 29 50 23
Archeologie pravěku a středověku P 18 18 25 18 bez PZk 10
Archivnictví a pomocné vědy historické P 11 11 16 11 bez PZk 5
Archivnictví a pomocné vědy historické K 7 7 14 7 bez PZk 3
Asijská studia: Indologie P 1 1 8 0 bez PZk 0
Asijská studia: Japanologie P 15 14 16 9 52 8
Asijská studia: Koreanistika P 11 11 16 11 bez PZk 8
Blízkovýchodní studia P 17 17 30 17 bez PZk 10
Bohemistika pro cizince P 23 21 21 21 bez PZk 17
Český jazyk – specializační studium P 19 18 20 15 bez PZk 8
Český jazyk a literatura P 54 51 50 51 bez PZk 18
Čeština v komunikaci neslyšících P 12 11 20 11 bez PZk 4
Dějiny umění P 33 32 20 13 51 11
Divadelní věda P 9 9 8 5 70 5
English Language and Linguistics (AJ) P 14 8 3 0 bez PZk 0
Estetika P 5 5 10 5 bez PZk 2
Etnologie a kulturní antropologie P 19 19 40 19 bez PZk 12
Filmová studia P 19 19 10 6 65 4
Filozofie P 22 21 15 10 50 10
Fonetika P 12 12 12 12 bez PZk 8
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Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Francouzská filologie P 20 18 20 18 bez PZk 11
Germánská a severoevropská studia: Finská 
filologie P 3 3 10 1 80 0

Germánská a severoevropská studia: Germa‑
nistika P 9 8 30 6 52 1

Germánská a severoevropská studia: Neder‑
landistika P 3 3 15 1 bez PZk 0

Germánská a severoevropská studia: Skandi‑
navistika P 9 9 20 5 63 1

Hebraistika a židovská studia P 7 6 20 6 bez PZk 4
Hispanistika P 30 30 30 30 bez PZk 19
Historie – české dějiny v evropském kontextu P 38 38 50 38 bez PZk 21
Historie – hospodářské a sociální dějiny P 5 5 20 5 bez PZk 2
Historie – obecné dějiny P 44 44 45 44 bez PZk 28
Hudební věda P 4 4 10 3 78 3
Iberoamerikanistika P 15 14 22 14 bez PZk 4
Informace, média a knižní kultura P 20 18 36 18 bez PZk 12
Informace, média a knižní kultura K 24 23 23 23 bez PZk 6
Italianistïka P 7 7 15 7 bez PZk 4
Klasická archeologie P 8 8 12 8 bez PZk 4
Komparatistika P 29 28 30 28 bez PZk 13
Logic (AJ) P 13 4 10 0 bez PZk 0
Logika P 8 7 15 7 bez PZk 3
Obecná lingvistika P 22 21 21 19 bez PZk 4
Pedagogika P 18 16 30 4 51 0
Pedagogika K 105 98 30 30 53 22
Politické teorie P 19 17 40 17 bez PZk 9
Překladatelství: čeština – angličtina P 45 44 35 21 52 12



Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Překladatelství: čeština – francouzština P 13 13 20 7 bez PZk 2
Překladatelství: čeština – němčina P 19 19 20 13 bez PZk 8
Překladatelství: čeština – ruština P 21 19 20 8 bez PZk 5
Překladatelství: čeština – španělština P 9 7 20 6 bez PZk 5
Psychologie P 214 206 62 64 65 55
Religionistika P 5 4 5 1 51 0
Ruský jazyk a literatura P 35 33 33 33 bez PZk 14
Řecká a latinská studia P 8 8 30 8 bez PZk 2
Sinologie P 14 14 20 10 57 5
Sociální pedagogika P 41 39 30 18 50 10
Sociální pedagogika K 77 73 30 32 50 24
Sociální práce P 57 55 40 40 65 31
Sociologie P 35 34 30 20 51 11
Středoevropská studia P 2 2 35 2 bez PZk 1
Studia nových médií P 85 78 20 21 58 17
Tlumočnictví: čeština – angličtina P 38 38 20 15 65 12
Tlumočnictví: čeština – francouzština P 15 15 14 6 54 6
Tlumočnictví: čeština – němčina P 14 13 14 9 50 7
Tlumočnictví: čeština – ruština P 17 16 14 6 50 4
Tlumočnictví: čeština – španělština P 6 6 14 5 51 5
Učitelství českého jazyka a literatury pro 
střední školy P 51 50 35 29 50 11

Učitelství francouzského jazyka a literatury 
pro střední školy P 9 9 15 7 bez PZk 4

Učitelství historie pro střední školy P 18 18 50 9 bez PZk 5
Učitelství latinského jazyka a literatury pro 
střední školy P 3 3 15 0 bez PZk 0
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Studijní program/ 
obor

Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přije‑
tí***

Počet 
zapsa‑
ných

Učitelství německého jazyka a literatury pro 
střední školy P 2 2 35 2 bez PZk 1

Učitelství ruského jazyka pro střední školy P 7 6 35 5 bez PZk 1
Učitelství španělského jazyka a literatury pro 
střední školy P 2 1 15 0 bez PZk 0

Veřejná správa a spisová služba P 18 17 17 17 bez PZk 8
Východoevropská studia P 30 27 27 27 bez PZk 14
CELKEM 1861 1768 1784 1099 659

Vysvětlivky:

* P − prezenční studium; K − kombinované studium
** PPP – předpokládaný počet přijímaných
*** bez PZk – uchazeči přijati bez přijímací zkoušky

U uvedených počtů přihlášek, PPP a přijatých značí údaj počty v rámci běžného přijímacího řízení, dodatečné přijímací řízení se nekonalo.



Příloha č. 13
 
Bakalářské studium − počty absolventů po oborech

Studijní obor Oborovost Počet
Andragogika a personální řízení jednoobor 11

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Český jazyk a literatura dvouobor 1

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Finská studia dvouobor 1
Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Francouzština pro 
mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Němčina pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 5

Angličtina pro mezikulturní komunikaci – Ruština pro mezikulturní 
komunikaci dvouobor 3

Anglistika – amerikanistika – Angličtina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika jednoobor 27

Anglistika – amerikanistika – Český jazyk a literatura dvouobor 2

Anglistika – amerikanistika – Hispanistika dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – Historie dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – Italianistika dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Anglistika – amerikanistika – Švédská studia dvouobor 2

Anglistika – amerikanistika – Východoevropská studia dvouobor 1

Arabistika – Dějiny a kultura islámských zemí dvouobor 4

Arabistika – Turkologie dvouobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 10

Archivnictví a PVH jednoobor 6

Český jazyk a literatura jednoobor 33

Český jazyk a literatura – Čeština v komunikaci neslyšících dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Filozofie dvouobor 2
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Studijní obor Oborovost Počet
Český jazyk a literatura – Fonetika dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Francouzská filologie dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 2

Český jazyk a literatura – Historie dvouobor 3

Český jazyk a literatura – Historie – evropská studia dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Latinský jazyk a literatura dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura dvouobor 2

Český jazyk a literatura – Obecná lingvistika dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Religionistika dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Ruština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Švédská studia dvouobor 1

Čeština pro cizince jednoobor 2

Čeština v komunikaci neslyšících jednoobor 5

Čeština v komunikaci neslyšících – Obecná lingvistika dvouobor 1

Dějiny a kultura islámských zemí – Turkologie dvouobor 1

Dějiny antické civilizace – Řecká antická filologie dvouobor 1

Dějiny umění jednoobor 15

Divadelní věda jednoobor 5

Estetika jednoobor 2

Etnologie jednoobor 2

Etnologie se spec. vietnamistika jednoobor 4

Filmová studia jednoobor 4

Filozofie jednoobor 4

Finská studia – Švédská studia dvouobor 1

Fonetika – Obecná lingvistika dvouobor 1

Francouzská filologie jednoobor 6



Studijní obor Oborovost Počet
Francouzská filologie – Francouzština pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Francouzská filologie – Hispanistika dvouobor 1

Francouzská filologie – Historie dvouobor 4

Francouzská filologie – Historie – Evropská studia dvouobor 2

Francouzská filologie – Hudební věda dvouobor 1

Francouzská filologie – Pedagogika dvouobor 1

Francouzská filologie – Portugalistika dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Logika dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Politologie dvouobor 1

Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Středoevropská studia dvouobor 2
Francouzština pro mezikulturní komunikaci – Španělština pro 
mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Hebraistika jednoobor 4

Hispanistika jednoobor 22

Hispanistika – Portugalistika dvouobor 1

Historie jednoobor 21

Historie – Evropská studia jednoobor 8

Historie – Politologie dvouobor 2

Hudební věda jednoobor 2

Hudební věda – Obecná lingvistika dvouobor 1

Indologie – Íránistika dvouobor 1

Indonesistika jednoobor 4

Informační studia a knihovnictví jednoobor 17

Italianistika jednoobor 4

Italianistika – Jihovýchodoevropská studia dvouobor 1

Japonská studia jednoobor 15

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 9

Klasická archeologie jednoobor 6
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Studijní obor Oborovost Počet
Klasická archeologie – Dějiny a kultura východního středomoří ve 
starověku dvouobor 1

Koreanistika jednoobor 12

Latinský jazyk a literatura – Řecká antická filologie dvouobor 1
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle 
Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch jednoobor 11

Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština jednoobor 1

Mongolistika jednoobor 1

Němčina pro mezikulturní komunikaci – Nizozemský jazyk a literatura dvouobor 1

Německý jazyk a literatura jednoobor 4

Německý jazyk a literatura – Němčina pro mezikulturní komunikaci dvouobor 1

Německý jazyk a literatura – Východoevropská studia dvouobor 1

Nizozemský jazyk a literatura jednoobor 1

Pedagogika jednoobor 10

Politologie jednoobor 10

Portugalistika jednoobor 2

Psychologie jednoobor 47

Religionistika jednoobor 2

Ruský jazyk a literatura jednoobor 14

Sinologie jednoobor 5

Sociální práce jednoobor 17

Sociologicko‑ekonomická studia jednoobor 4

Sociologie jednoobor 12

Středoevropská studia jednoobor 5

Veřejná správa a spisová služba jednoobor 5

CELKEM 489



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

Studijní obor Oborovost Počet
Andragogika a personální řízení jednoobor 11

Andragogika a personální řízení – Pedagogika dvouobor 1

Anglický jazyk jednoobor 11

Anglický jazyk  – Obecná lingvistika dvouobor 1

Anglický jazyk – Anglofonní literatury a kultury dvouobor 1

Anglický jazyk – Skandinavistika dvouobor 1

Anglofonní literatury a kultury jednoobor 13

Arabistika jednoobor 1

Archeologie pravěku a středověku jednoobor 6

Archivnictví a PVH jednoobor 3

Český jazyk – specializační studium – Obecná lingvistika dvouobor 1

Český jazyk a literatura jednoobor 4

Český jazyk a literatura – komparatistika dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Německý jazyk a literatura dvouobor 1

Český jazyk a literatura – Tlumočnictví: čeština – francouzština dvouobor 1

Dějiny umění jednoobor 7

Divadelní věda jednoobor 3

Etnologie jednoobor 7

Etnologie – Historie – hospodářské a sociální dějiny dvouobor 1

Filmová studia jednoobor 1

Filozofie jednoobor 7

Filozofie – Komparatistika dvouobor 1

Finská filologie – Překladatelství: čeština – angličtina dvouobor 1
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Studijní obor Oborovost Počet
Finská filologie – Překladatelství: čeština – francouzština dvouobor 1

Finská filologie – Skandinavistika dvouobor 1

Finská filologie – Tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 1

Fonetika jednoobor 4

Francouzská filologie jednoobor 4

Francouzská filologie – Hispanistika dvouobor 1

Hebraistika jednoobor 4

Hispanistika jednoobor 14

Hispanistika – Lusobrazilská studia dvouobor 1

Hispanistika – Studium nových médií dvouobor 1

Historie – české dějiny v evropském kontextu jednoobor 10

Historie – hospodářské a sociální dějiny jednoobor 2

Historie – obecné dějiny jednoobor 14

Historie – obecné dějiny – Komparatistika dvouobor 1

Hudební věda jednoobor 5

Hudební věda – Východoevropská studia dvouobor 1

Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky jednoobor 4

Indologie jednoobor 2

Informační studia a knihovnictví jednoobor 12

Italianistika jednoobor 4

Italianistika – Skandinavistika dvouobor 1

Japonská studia jednoobor 4

Jihovýchodoevropská studia jednoobor 6

Klasická archeologie jednoobor 3

Komparatistika jednoobor 9

Koreanistika jednoobor 5

Latinská medievistika – Historie – české dějiny v evropském kontextu dvouobor 1



Studijní obor Oborovost Počet
Lusobrazilská studia jednoobor 3

Lusobrazilská studia – Překladatelství: čeština – francouzština dvouobor 1

Mongolistika jednoobor 1

Německý jazyk a literatura jednoobor 6

Novořecká filologie – Obecná lingvistika dvouobor 1

Obecná lingvistika – Překladatelství: čeština – ruština dvouobor 1

Obecná lingvistika – Skandinavistika dvouobor 1

Pedagogika jednoobor 8

Politické teorie jednoobor 10

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

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

Překladatelství: čeština – němčina  – Tlumočnictví: čeština – němčina dvouobor 2
Překladatelství: čeština – španělština – Tlumočnictví: čeština – 
španělština dvouobor 3

Psychologie jednoobor 51

Religionistika jednoobor 1

Romistika jednoobor 1

Ruský jazyk a literatura jednoobor 3

Sinologie jednoobor 1

Skandinavistika jednoobor 2

Sociální pedagogika jednoobor 20

Sociální práce jednoobor 23

Sociologie jednoobor 4

Středoevropská studia jednoobor 2

Studia nových médií jednoobor 11
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Studijní obor Oborovost Počet
TEMA+ European Societies: Heritage and Development / Sociétés 
européennes: patrimoine et développement jednoobor 4

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

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

Tlumočnictví: čeština – němčina – Tlumočnictví: čeština – španělština dvouobor 1

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy jednoobor 6

Učitelství češtiny jako cizího jazyka jednoobor 3
Učitelství češtiny jako cizího jazyka – Učitelství českého jazyka a 
literatury  pro střední školy dvouobor 2

Východoevropská studia jednoobor 3

CELKEM 382

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

Studijní obor Oborovost Počet
CELKEM 0



Příloha č. 16
 
Přehled realizovaných programů CŽV

Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů

Katedra psychologie

Psycholog ve zdravotnictví 41

Studium pro výchovné poradce 44

Studium pro výchovné poradce 51

Studium pro výchovné poradce 44

Studium pro výchovné poradce 32

Psychologie v praktických aplikacích 32

Psychologie v praktických aplikacích 30

Psychologie pro každý den 126

Psychologie – přípravný kurz 250

Učitelství pro střední školy 30

Učitelství pro střední školy 31

Škola jako místo setkávání 69
Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní 
vědy 8

Učitelství pro SŠ – společenské, ekonomické a právní 
vědy 10

Katedra andragogiky a personálního 
řízení

Andragogika a personální řízení 10

Andragogika a personální řízení 12

Pracovní právo pro personalisty II 9

Pracovní právo pro personalisty 18

Pracovní právo pro personalisty 14

Trendy v řízení lidí 8

Trendy v řízení lidí 13
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Katedra/Ústav Název kurzu Počet posluchačů
Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace

Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky – 
přípravný kurz 14

Ústav filosofie a religionistiky

Workshop – přípravný kurz 30

Kurz jógové filozofie 13

Filozofie a divadlo ve středoškolské výuce 9

Ústav translatologie Evropský kurz konferenčního tlumočení 5

Ústav germánských studií
Německý jazyk – přípravný kurz 15

On ‑line německý jazyk – přípravný kurz 12
Ústav informačních studií 
a knihovnictví Přípravný kurz 20

Katedra sociologie Sociologie – přípravný kurz 23

Jazykové centrum

Angličtina – 2 kurzy 12

Španělština – 2 kurzy 18

Francouzština – 3 kurzy 38

Ruština – 3 kurzy 28

Němčina – 3 kurzy 37

Katedra filmových studií Co je to film – přípravný kurz 25

Katedra pomocných věd historických 
a archivního studia

Němčina pro archivní a badatelskou praxi 12

Archivní kurz 13

Archivní kurz 18

Ústav české literatury a komparatistiky
Tvůrčí psaní – Próza 13

Tvůrčí psaní – Rodová kronika 6

Ústav bohemistických studií Bohemistika pro cizince – přípravný kurz 10

Zahraniční oddělení
Česká studia – přípravný kurz 54

Česká studia – přípravný kurz 61



Příloha č. 17
 
Vzdělávací programy Univerzity třetího věku v akademickém roce 2020/2021

Jednosemestrální přednášky a semináře konané pouze v zimním semestru

  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy
Archeologie a poznávání středověké 
společnosti − NOVINKA Ústav pro archeologii 81 17 64

Čeština – jazyk světový? (Čeština ve světovém 
kontextu) Ústav bohemistických studií Z R U Š E N O

Druhý život Mistra Jana Husa − NOVINKA Ústav románských studií 61 10 51
Jak poslouchat vážnou hudbu V. − NOVINKA Centrum dalšího vzdělávání 204 35 169
Když si hraji, tak se nezlobím – seminář Centrum dalšího vzdělávání ZRUŠENO
Kmeny, etnika, národy v srdci Evropy – 
2. ročník Ústav českých dějin 71 9 62

Konverzační jazykový kurz Francouzština pro 
seniory Jazykové centrum 28 5 23

Konverzační jazykový kurz Ruština pro seniory Jazykové centrum 16 4 12
Mezigenerační vztahy v rodině a ve škole − 
NOVINKA Katedra pedagogiky 24 2 22

Moc staří na učení? Specifika učení se ve 
třetím věku

Katedra andragogiky 
a personálního řízení Z R U Š E N O

Nacionalismus a multikulturalismus Ústav etnologie Z R U Š E N O
Po stopách krajanů v čínských dějinách Centrum dalšího vzdělávání 76 3 73

Praktická cvičení z novověké paleografie pro 
pokročilé VIII.

Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia

17 4 13

Pro život plný života Centrum dalšího vzdělávání 60 6 54
Přelomová období v dějinách českého 
a evropského výtvarného umění − 2. ročník Ústav pro dějiny umění 130 15 115

Psychologie pro život − 2. ročník Katedra psychologie 45 5 40
Řecké umění a „barbaři“ − 1. ročník − 
NOVINKA

Ústav pro klasickou 
archeologii 190 27 163
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  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy
Středověký člověk? Jak se žilo před tisícem 
let… Ústav českých dějin 147 14 133

Trénování kognitivních procesů (také paměti) 
− 1. skupina Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O

Velká díla antického světa II. − 2. ročník Ústav řeckých a latinských 
studií 41 9 32

Vybrané kapitoly ze světových dějin I.: 
Západní a severní Evropa v novověku − 
1. ročník − NOVINKA

Ústav světových dějin 141 25 116

Východní Evropa po roce 1991 − NOVINKA Ústav východoevropských 
studií 16 1 15

Využití potenciálu ducha i těla v seniorském 
věku Katedra sociální práce Z R U Š E N O

Zajímavosti v psychologii pro pokročilé − 
7.ročník Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O

Ženy, které milovaly pohyb a možná trochu 
o mužích − sportsmenech

Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia

28 0 28

Vícesemestrální kurzy – probíhající v zimním semestru

  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy
Kapitoly z dějin římské kultury I. − 
OPAKOVÁNÍ Centrum dalšího vzdělávání 218 27 191

Knižní kultura ‑ dějiny a současnost I. − 
NOVINKA

Ústav informačních studií 
a knihovnictví 18 2 16

Kondiční cvičení pro seniory − teorie a praxe I. Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro 
seniory I. (1. a 2. skupina) Jazykové centrum 37 8 29

Kurz českého znakového jazyka I. − pro 
pokročilé

Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících Z R U Š E N O

Kurz českého znakového jazyka I. − pro 
začátečníky

Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících Z R U Š E N O



  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy
Slovo je lék i zbraň I. Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O

Svět Karla Havlíčka I. − NOVINKA Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 31 9 22

Vybrané kapitoly z historie hudby aneb 
setkávání hudebních světů I. − NOVINKA Ústav hudební vědy 93 14 79

Vícesemestrální kurzy – probíhající v letním semestru

  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy
Kapitoly z dějin římské kultury II. − 
OPAKOVÁNÍ Centrum dalšího vzdělávání 218 27 191

Knižní kultura − dějiny a současnost II. − 
NOVINKA

Ústav informačních studií 
a knihovnictví 18 2 16

Kondiční cvičení pro seniory − teorie a praxe II. Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro 
seniory II. (1. a 2. skupina) Jazykové centrum 37 8 29

Kurz českého znakového jazyka II. − pro 
pokročilé

Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících Z R U Š E N O

Kurz českého znakového jazyka II. − pro 
začátečníky

Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících Z R U Š E N O

Slovo je lék i zbraň II. Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O

Svět Karla Havlíčka II. − NOVINKA Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 31 9 22

Vybrané kapitoly z historie hudby aneb 
setkávání hudebních světů II. − NOVINKA Ústav hudební vědy 93 14 79

Jednosemestrální přednášky a semináře konané pouze v letním semestru 

  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy
Autor, událost, úhel pohledu: Moderní české a 
světové drama − NOVINKA Katedra divadelní vědy 35 4 31

Dějiny dopravy v českých zemích v moderní 
době − NOVINKA Ústav českých dějin 44 17 27
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  Katedra/Ústav FF Počet posluchačů muži ženy
Charakteristiky známých osobností Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O
Jazykový kurz − Latina pro seniory Jazykové centrum 13 4 9
Jsem senior a co má být Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O
Kapitoly z dějin a současnosti českého 
překladu Ústav translatologie Z R U Š E N O

Konverzační jazykový kurz Němčina pro 
seniory Jazykové centrum 25 6 19

Konverzační jazykový kurz Španělština pro 
seniory Jazykové centrum 14 6 8

Možnosti celoživotního učení a rozvoje 
člověka z pohledu třetího věku

Katedra andragogiky a 
personálního řízení Z R U Š E N O

Polozapomenuté události světových dějin? − 
1. ročník − NOVINKA Ústav světových dějin 176 31 145

Praga caput regni ‑ kapitoly z dějin hlavního 
města I. − NOVINKA Ústav českých dějin 299 35 264

Psychologie pro život − 1. ročník − 
OPAKOVÁNÍ Katedra psychologie 56 8 48

Rukopisná kniha v proměnách staletí I.
Katedra pomocných věd 
historických a archivního 
studia

Z R U Š E N O

Řečové aspekty mezilidské komunikace Fonetický ústav Z R U Š E N O
Trénování kognitivních procesů (také paměti) 
− 2. skupina Centrum dalšího vzdělávání Z R U Š E N O

Velká díla antického světa III − 1. ročník − 
NOVINKA

Ústav řeckých a latinských 
studií 77 13 64

Vzdělanost a duchovní kultura starého Egypta 
− 1. ročník Český egyptologický ústav 134 24 110

3043 459 2584



Příloha č. 18
 
Přijímací řízení do doktorského studia

Studijní program/obor Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Anglický jazyk P 4 4 3 4 44 4

Anglický jazyk K 1 1 1 1 35 1

Anglofonní literatury a kultury P 6 6 6 6 39 6

Anglophone Literatures and Cultures (AJ) P 3 3 6 0 0

Anglophone Literatures and Cultures (AJ) K 1 1 2 1 35 1

Archeologie pravěku a středověku P 6 6 5 5 40 4

Archeologie pravěku a středověku K 3 3 5 3 50 3

Asian History and Culture (AJ) P 2 2 2 1 42 1

Asian History and Culture (AJ) K 1 1 2 0 0

Auxiliary Historical Sciences (AJ) P 1 1 1 1 60 1

Blízkovýchodní studia P 1 1 6 1 50 1

České dějiny P 9 9 12 9 31 8

Český jazyk P 2 2 8 2 41 2

Český jazyk K 4 4 4 2 47 2

Dějiny a kultury Asie P 2 2 7 1 45 1

Dějiny české literatury a teorie literatury P 3 3 4 3 38 3

Dějiny výtvarného umění P 6 6 8 3 57 2

Divadelní věda P 1 1 3 1 58 0

Divadelní věda K 1 1 1 1 55 1

Egyptology (AJ) P 1 1 2 0 0

Estetika P 1 1 3 1 51 1
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Studijní program/obor Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Ethnology and Cultural Anthropology (AJ) P 3 3 2 3 58 3

Etnologie a kulturní antropologie P 12 12 5 7 50 7

Etnologie a kulturní antropologie K 2 2 2 2 42 2

Filmová věda K 1 1 1 0 0

Filozofie P 4 4 6 4 35 3

Fonetika P 1 1 2 1 51 1

General Linguistics (AJ) P 2 1 5 0 0

Germanoslavistika P 3 3 3 2 38 3

Germanoslavistika (RJ) P 1 1 3 1 57 1

Germánské a severské jazyky a literatury P 5 5 9 5 40 5

Historie/obecné dějiny P 5 5 8 3 43 3

Historie/obecné dějiny K 4 4 1 2 31 2

Hudební věda P 3 2 3 2 45 2

Iberoamerikanistika P 1 1 4 1 55 0

Informační věda P 4 4 3 3 40 2

Informační věda K 2 2 2 1 35 1

Klasická archeologie P 4 4 5 4 33 3

Klinická psychologie a psychologie zdraví P 8 8 5 6 40 6

Klinická psychologie a psychologie zdraví K 4 4 5 2 33 2

Korpusová a teoretická lingvistika P 2 2 3 2 32 2

Latinská medievistika a novolatinská studia P 2 2 3 2 50 1

Logic (AJ) K 1 0 2 0 0

Moderní hospodářské a sociální dějiny P 5 5 7 4 40 4

Moderní hospodářské a sociální dějiny K 1 1 1 1 58 1



Studijní program/obor Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Musicology (AJ) K 2 2 1 0 0
Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) P 5 5 5 5 32 5

Obecná lingvistika P 1 1 5 1 58 1

Pedagogika P 2 2 4 2 46 2

Pedagogika K 2 2 4 1 45 1

Political Science (AJ) P 2 1 1 0 0

Politologie P 3 3 4 3 30 3

Pomocné vědy historické P 1 1 5 1 60 1

Pomocné vědy historické K 1 1 2 1 55 1

Religionistika P 2 2 3 2 58 2

Romance Literatures (AJ) P 2 2 2 2 45 2

Románské jazyky P 6 6 4 4 42 4

Románské jazyky K 1 1 1 1 41 1

Románské literatury P 8 7 7 7 40 7

Slavjanskije filologii (RJ) P 2 2 3 2 36 2

Slavjanskije filologii (RJ) K 1 1 3 1 36 1

Slovanské filologie P 1 1 9 1 46 1

Slovanské literatury P 1 1 7 1 35 1

Social Psychology and Psychology of Work (AJ) P 3 2 1 0 0

Social Psychology and Psychology of Work (AJ) K 1 1 1 0 0

Sociální psychologie a psychologie práce P 4 4 5 4 50 3

Sociální psychologie a psychologie práce K 5 5 5 2 40 2

Sociologie P 1 1 5 0 0

Sociologie K 1 1 3 1 36 1
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Studijní program/obor Forma 
studia*

Počet 
poda‑
ných 
přihlá‑
šek

Počet 
uhra‑
zených 
přihlá‑
šek

PPP**
Počet 
přija‑
tých

Bodů 
k přijetí

Počet 
zapsa‑
ných

Sociology (AJ) K 1 1 2 0 0

Translation Studies (AJ) P 1 1 2 1 55 1

Translatologie P 4 4 5 4 35 4

Židovská studia P 2 2 5 2 55 2

CELKEM 205 199 285 153 144

Vysvětlivky:

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

U uvedených počtů přihlášek, PPP a přijatých značí údaj počty v rámci běžného přijímacího řízení, dodatečné přijímací řízení se nekonalo.



Příloha č. 19
 
Doktorské studium – počty studentů po oborech

Studijní obor Počet
Andragogika 1
Anglická a americká literatura 11
Anglický jazyk 22
Anglofonní literatury a kultury 15
Anglophone Literatures and Cultures 1
Archeologie pravěku a středověku 18
Asian History and Culture 1
Auxiliary Historical Sciences 1
Blízkovýchodní studia 4
České dějiny 69
Český jazyk 39
Dějiny a kultury Asie 7
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 20
Dějiny antického starověku 2
Dějiny české literatury a teorie literatury 19
Dějiny výtvarného umění 54
Didaktika dějepisu 2
Didaktika konkrétního jazyka 32
Divadelní věda 19
Egyptologie 7
Egyptology 1
Estetika 7
Ethnology and Cultural Anthropology 3
Etnologie 39
Etnologie a kulturní antropologie 14

Studijní obor Počet
European Joint Doctorate Migration 
and Modernity: Historical and Cultural 
Challenges

15

Filmová věda 9
Filozofie 28
Fonetika 12
Germanoslavistika 10
Germanoslawistik 3
Germánské a severské jazyky a literatury 5
Germánské jazyky 5
Germánské jazyky a literatury 7
Germánské literatury 10
Historie/obecné dějiny 53
History/General History 1
Hudební věda 17
Iberoamerikanistika 14
Informační věda 25
Jazyky zemí Asie a Afriky 16
Klasická archeologie 29
Klasická filologie 8
Klinická psychologie 15
Klinická psychologie a psychologie zdraví 16
Korpusová a teoretická lingvistika 3
Kulturologie 1
Latinská medievistika a novolatinská studia 10
Logika 5
Matematická lingvistika 6
Moderní hospodářské a sociální dějiny 41
Musicology 1
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Studijní obor Počet
Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) 35

Obecná lingvistika 16
Obecná psychologie 8
Pedagogika 27
Politologie 21
Pomocné vědy historické 34
Pravěká a středověká archeologie 29
Psychologie práce a organizace 4
Religionistika 15
Romance Literatures 2
Románské jazyky 16
Románské literatury 29
Slavjanskije filologii 2
Slovanské filologie 33
Slovanské literatury 19
Sociální práce 9
Sociální psychologie 22
Sociální psychologie a psychologie práce 10
Sociologie 35
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky 17
Text and Events in Early Modern Europe 
(Erasmus Mundus Joint Doctorate) 1

Translation Studies 4
Translatologie 23
Židovská studia 2
Celkem 1186



Příloha č. 20
 
Doktorské studium – počty absolventů po oborech

Studijní obor Počet
Anglická a americká literatura 2
České dějiny 4
Český jazyk 5
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 1
Dějiny výtvarného umění 7
Egyptologie 2
Estetika 1
Filmová věda 3
Filozofie 2
Germánské jazyky a literatury 1
Informační věda 2
Jazyky zemí Asie a Afriky 1
Klasická archeologie 2
Klinická psychologie 2
Latinská medievistika a novolatinská studia 1
Matematická lingvistika 1
Moderní hospodářské a sociální dějiny 4
Obecná a srovnávací literatura 
(komparatistika) 1

Obecná lingvistika 1
Pomocné vědy historické 2
Pravěká a středověká archeologie 2
Psychologie práce a organizace 1
Románské literatury 1
Slovanské literatury 2

Studijní obor Počet
Sociální psychologie 1
Sociologie 1
Text and Events in Early Modern Europe 
(Erasmus Mundus Joint Doctorate) 1

Translatologie 1
Celkem 55
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Příloha č. 21
 
Obhájené disertační práce

Studijní obor Název práce Datum obhajoby
Anglická a americká 
literatura The Political Poetry of Derick Thomson 20. 02. 20

Anglická a americká 
literatura

African ‑American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold 
War Czechoslovakia 18. 12. 20

České dějiny Představy o počátcích národů v historické kultuře 14. a 15. století 25. 06. 20
České dějiny Identita českých Němců ve vlastivědách horního Ponisí 13. 03. 20
České dějiny Dějiny ve veřejném prostoru: Proměny institucí paměti 25. 06. 20
České dějiny Spory o podobu vlastnické transformace v Československu v 90. letech 13. 03. 20
Český jazyk Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava 04. 06. 20
Český jazyk Jazykové chování slovenských rodilých mluvčích v Čechách 29. 09. 20
Český jazyk Mluvenost v dialogické elektronické komunikaci 22. 06. 20

Český jazyk Pražská honorifikační urbanonyma v období 1945–1989 a jejich podíl na 
formování identity socialistického velkoměsta 06. 02. 20

Český jazyk Formování a vývoj nekmenového deklinačního typu píseň 25. 06. 20
Dějiny a kultury zemí Asie 
a Afriky

Kulty vodních božstev v kontextu vztahu státu a lokálních božstev za 
dynastie Nguyễn 27. 11. 20

Dějiny výtvarného umění Maria Bartuszová (1936–1996). Sochárske dielo v kontexte umenia 20. 11. 20
Dějiny výtvarného umění „Sans retour“. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze 20. 11. 20
Dějiny výtvarného umění Pražská meziválečná architektura německy mluvících architektů 29. 10. 20

Dějiny výtvarného umění Budovanie identity „slovenskej“ moderny vo vzťahu k idei 
čechoslovakizmu 25. 09. 20

Dějiny výtvarného umění Portrétní silueta v Českých zemích od 18. do 19. století 20. 11. 20
Dějiny výtvarného umění Východoasijská kaligrafie a české umění po roce 1948 26. 06. 20
Dějiny výtvarného umění Umělé světlo v umění 26. 06. 20

Egyptologie The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of 
Middle Kingdom 07. 09. 20



Studijní obor Název práce Datum obhajoby

Egyptologie Gods with Solar Aspects during the Old Kingdom 17. 06. 20
Estetika Role estetické hodnoty v obecné teorii hodnot Ralpha B. Perryho 29. 09. 20

Filmová věda Vztah římskokatolické církve ke kinematografii v českých zemích mezi 
lety 1918−1948 15. 09. 20

Filmová věda Picturing the Nation: Slovak National Identity in the Age of the Mass 
Produced Image 23. 06. 20

Filmová věda Intuice a vakuum filmového obrazu 23. 06. 20

Filozofie The Theory of Descriptions: Bertrand Bertrand Russell’s Road Towards 
Ontological Austerity 18. 12. 20

Filozofie Okamžik a autorství ve fotografii 12. 05. 20
Germánské jazyky 
a literatury

Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in 
Different Old Norse Genres and their Causes 09. 01. 20

Informační věda
Empirical research on the representation of historical information in 
the medium of computer games, their user reception, and intrapersonal 
learning outcomes

21. 09. 20

Informační věda Služby veřejných knihoven pro jazykové a kulturní menšiny 25. 06. 20

Jazyky zemí Asie a Afriky Ambiguity and Abstraction in Mongolian Riddles: An Ethnolinguistic 
Analysis 29. 10. 20

Klasická archeologie Antoninský Limes: Srovnání Antoninova valu a Odenwaldsko ‑Neckarské 
sekce Hornogermánského limitu 25. 09. 20

Klasická archeologie Roman and Late Antique Pottery from Ancient Thrace, Selected 
Assemblages from the Yambol District 29. 05. 20

Klinická psychologie Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví 
a duševní pohody 26. 05. 20

Klinická psychologie Psychosociální aspekty dyslexie u osob ve výkonu trestu v ČR 25. 06. 20
Latinská medievistika 
a novolatinská studia

Středověké rukopisné knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina 
v Čechách 29. 09. 20

Matematická lingvistika
„Barvy v české a ruské frazeologii 
(Srovnávací analýza sémantiky pojmenování barev na základě 
korpusových dat a frazeologických slovníků)"

24. 09. 20

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Veksláci v socialistickém Československu 09. 07. 20
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Studijní obor Název práce Datum obhajoby
Moderní hospodářské 
a sociální dějiny Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938 10. 07. 20

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny

Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce 
a spotřeba piva v letech 1945–1961 10. 07. 20

Moderní hospodářské 
a sociální dějiny

Jaroslav Průšek a československá sinologie. Mezi politikou, vědou 
a fascinací 16. 01. 20

Obecná a srovnávací 
literatura 
(komparatistika)

Prostory vlastní a cizí v pohádkách Karla Jaromíra Erbena, Boženy 
Němcové, bratří Grimmů a Ludwiga Bechsteina 17. 09. 20

Obecná lingvistika Mediální dialogické sítě v komunistickém Československu 21. 10. 20

Pomocné vědy historické Páni erbu zelené růže na stříbrném poli. O původu, rozrodu, pečetích 
a sídlech pánů z Krumlova 09. 01. 20

Pomocné vědy historické Malířský cech na Novém Městě pražském v 17. a 18. století 03. 12. 20

Pravěká a středověká 
archeologie

Mobility of individuals and populations in the prehistoric period. 
Confrontation of archaeological, ethnological and natural scientific 
methods.

14. 07. 20

Pravěká a středověká 
archeologie Africké skalní umění: případová studie z údolí Oukaïmeden 14. 07. 20

Psychologie práce 
a organizace Efekt týmového koučování využívajícího sociomapování 17. 09. 20

Románské literatury Síť pohledů. Ironie a romantismus v díle Jorge Luise Borgese a Julia 
Cortázara 25. 05. 20

Slovanské literatury Retseptsiia rosiiskoho formalizmu v ukrainskii kulturi v mizhvoiennyi 
period (1921–1939) 26. 06. 20

Slovanské literatury Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho 23. 10. 20

Sociální psychologie Transakční analýza při práci s klientem v nízkoprahových 
adiktologických službách 26. 05. 20

Sociologie Criminal networks: actors, mechanisms, and structures 20. 02. 20
Text and Events in Early 
Modern Europe (Erasmus 
Mundus Joint Doctorate)

Utopia Refracted through Mandarin Lenses 10. 07. 20

Translatologie Překlady a poezie členů Skupiny 42 03. 11. 20



Příloha č. 22
 
Členové Vědecké rady FF UK v období 2018–2022 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
doc. Martin Cajthaml, Dr. phil.
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. Dr. Ing. Jana Klečková
prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
prof. Miroslav Petříček, Dr.
prof. Mgr. Ondřej Pilný,  Ph.D.
doc. PhDr. Michal Pullmann,  Ph.D.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa,  Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Sládek,  Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Stančo,  Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová,  Ph.D.

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
doc. Mgr. Pavel Štichauer,  Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Volín,  Ph.D.
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral,  Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Čestní členové:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
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Příloha č. 23
 
Přehled habilitačních a jmenovacích řízení

Habilitační řízení zahájená v roce 2020

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce Datum 
zahájení

PhDr. Mgr. Petr 
Šída, Ph.D.

FF UHK, FF JU v Českých 
Budějovicích, FF ZČU Archeologie Člověk a přírodní zdroje v době ka‑

menné 29. 05. 20

Mgr. Kateřina Kolářo‑
vá, Ph.D. FHS UK Sociologie

Rehabilitative Postsocialism: Disabi‑
lity, Race, Gender and Sexuality and 
the Limits of National Belonging

05. 06. 20

Mgr. Jakub Jir‑
sa, Ph.D. FF UK Filozofie The ergon argument in Aristot‑

le’s ethics 23. 07. 20

Mgr. Ladislav Ko‑
reň, Ph.D. FF UHK Filozofie Practices of Reason 13. 08. 20

Mgr. Michal 
Téra, Ph.D. Univerzita Pardubice Slavistika Kyjevská Rus: dějiny, kultura společ‑

nost 17. 09. 20

Mgr. Martin Go‑
lec, Ph.D. FF UP Olomouc Archeologie

Centrum platěnické a bývalé platě‑
nické skupiny východohalštatské 
kultury na Moravě

14. 12. 20

Mgr. Helena Březino‑
vá, Ph.D. FF UK Germánské lite‑

ratury

Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Po‑
hádky Hanse Christiana Andersena – 
mezi romantismem a modernitou

18. 12. 20

Habilitační řízení projednaná Vědeckou radou FF UK v roce 2020

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce

Datum 
projed‑
nání na 
VR

PhDr. Filip 
Coppens, Ph.D. FF UK Egyptologie

Continuity, Discontinuity and 
Change. Reflections on Egyptian 
Temples in the Ptolemaic and Roman 
Era

16. 01. 20



Mgr. Jaroslav Ji‑
řík, 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

21. 05. 20

Mgr. Sylva Fischero‑
vá, Ph.D. FF UK Řecká a latinská 

studia
Hippokratovský spis O přirozenosti 
člověka 21. 05. 20

Mgr. Lenka Martínko‑
vá, Ph.D.

FF JU v Českých Budějo‑
vicích

Pomocné vědy 
historické

Reverendissimum officium: Biskup‑
ská konzistoř v Českých Budějovicích 
na cestě od josefinismu k revoluci 
(1785–1850)

18. 06. 20

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. FF UP Olomouc, FF OU Řecká a latinská 
studia Aurelius Augustinus, Vyznání 18. 06. 20

PaedDr. Luboš Mer‑
haut, CSc. FF UK

Dějiny české li‑
teratury a teorie 
literatury

Proměny žánru polemiky v české 
literatuře na přelomu devatenáctého 
a dvacátého století

15. 10. 20

PhDr. Jaroslava Do‑
sedlová, Dr. FF MU Klinická psycho‑

logie
Optimismus a jeho role v kontextu 
zdraví 19. 11. 20

Rektor UK jmenoval docentem/docentkou:

Jméno Pracoviště Obor Název habilitační práce

Datum 
jmenová‑
ní rekto‑
rem

PhDr. Mgr. Tomáš 
Klír, Ph.D. FF UK Archeologie Sociální mobilita rolnictva a procesy 

pustnutí v pozdním středověku 01. 02. 20

Mgr. Jan Lazar, Ph.D. FF OU Románské ja‑
zyky

À propos des pratiques scripturales 
dans l’espace virtuel : entre Facebook 
et Twitter

01. 02. 20

Mgr. Jakub Maršá‑
lek, Ph.D. FF UK

Dějiny a kultury 
zemí Asie a Af‑
riky

Proso, pastevectví a dvojuché nádo‑
by: šíření tibetobarmských jazyků ve 
světle archeologie

01. 02. 20

Mgr. et Mgr. Iva 
Adámková, Ph.D. FF UK Řecká a latinská 

studia

Polemika mezi cisterciáckým a clu‑
nyjským mnišstvím a spis Apologia 
Bernarda z Clairvaux

01. 02. 20
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PhDr. Filip 
Coppens, Ph.D. FF UK Egyptologie

Continuity, Discontinuity and 
Change. Reflections on Egyptian 
Temples in the Ptolemaic and Roman 
Era

01. 04. 20

Mgr. Sylva Fischero‑
vá, Ph.D. FF UK Řecká a latinská 

studia
Hippokratovský spis O přirozenosti 
člověka 01. 09. 20

Mgr. Lenka Martínko‑
vá, Ph.D.

FF JU v Českých Budějo‑
vicích

Pomocné vědy 
historické

Reverendissimum officium: Biskup‑
ská konzistoř v Českých Budějovicích 
na cestě od josefinismu k revoluci 
(1785–1850)

01. 10. 20

PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. FF UP Olomouc, FF OU Řecká a latinská 
studia Aurelius Augustinus, Vyznání 01. 10. 20

Řízení ke jmenování profesorem zahájená v roce 2020:

Jméno Pracoviště Obor Datum 
zahájení

doc. PhDr. Petr Čer‑
mák, Ph.D. FF UK Románské jazyky 17. 02. 20

doc. James Hill, Ph.D. FF UK Filozofie 29. 05. 20
doc. PhDr. Petr Ze‑
mánek, CSc. FF UK Lingvistika konkrétního jazyka Asie 12. 08. 20

doc. PhDr. Vojtěch 
Kolman, Ph.D. FF UK Filozofie 26. 08. 20

doc. Mgr. Lucie Dole‑
žalová, M.A., Ph.D. FF UK, FHS UK Řecká a latinská studia 08. 09. 20

doc. PhDr. Ondřej 
Pešek, Ph.D. 

FF JU v Českých Budějo‑
vicích Románské jazyky 02. 12. 20



Řízení ke jmenování profesorem projednaná VR FF UK v roce 2020

Jméno Pracoviště Obor

Datum 
projed‑
nání na 
VR

doc. PhDr. Petr Čer‑
mák, Ph.D. FF UK Románské jazyky 15. 10. 20

doc. James Hill, Ph.D. FF UK Filozofie 17. 12. 20

Prezident republiky jmenoval profesorem v roce 2020:

Jméno Pracoviště Obor

datum 
jmenová‑
ní prezi‑
dentem

doc. PhDr. Jitka Ma‑
lečková, CSc. FF UK Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 17. 06. 20

doc. PhDr. Miroslav 
Šedivý, Ph.D. FF ZČU Světové dějiny a obecné dějiny 17. 06. 20

doc. PhDr. Michal 
Stehlík, Ph.D. FF UK České dějiny 15. 12. 20

doc. PhDr. František 
Stellner, Ph.D.

Vysoká škola technická 
a ekonomická v Českých 
Budějovicích

Světové dějiny a obecné dějiny 15. 12. 20
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Příloha č. 24
 
Projekty řešené na FF UK v roce 2020

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 18‑27994S

Mezinárodní filmový fes‑
tival Karlovy Vary, 1946–
1992: kulturní, (geo)
politické a institucionální 
dějiny v (trans)nacionální 
perspektivě

Mgr. Jindřiška 
Bláhová, Ph.D. KFS 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑23940S
Partnerské násilí: dife‑
renciace jeho podmínek, 
měření a hodnocení

doc. PhDr. Jiří 
Buriánek, CSc. KSOC 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑16622S

Osobní identita na roz‑
cestí. Fenomenologické, 
genealogické a hegelov‑
ské přístupy

doc. Jakub Ča‑
pek, 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 
Hausenblaso‑
vá, 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. Pa‑
vel 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



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 18‑03921S

Sociální otázka in situ: 
sociální politika průmys‑
lových podniků v českých 
zemích, 1879–1914

Mgr. Zdeněk Ne‑
břenský, Ph.D. ÚHSD 01. 01. 18 31. 12. 20

GA ČR 18‑01558S
Hinduismus v Bengálsku 
(Oxfordské dějiny hindu‑
ismu)

Ing. Mgr. Lubo‑
mír 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

GA ČR 18‑08260Y

„Primitivní“ a lidové 
umění v českém avant‑
gardním divadle: kontext, 
praxe, teorie

Mgr. Eva Šlaiso‑
vá, 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 Ve‑
roňková, 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 
Vymazalo‑
vá, 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, Ph.D. 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
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA ČR 19‑12742S

České umění 50. let 
20. století v mezinárod‑
ních sociokulturních sou‑
vislostech

doc. PhDr. Marie 
Klimešová, Ph.D. ÚDU 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 19‑05180S

Frazeologie v psaných 
odborných textech čes‑
kých pokročilých studen‑
tů angličtiny: kontrastivní 
studie jazyka studentů 
a rodilých mluvčích ang‑
ličtiny

doc. PhDr. Mar‑
kéta Malá, Ph.D. LING 01. 01. 19 31. 12. 21

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 Hon‑
zík, Ph.D. KLOG 01. 01. 19 31. 12. 21

GA ČR 20‑08698S
Česká koruna v předsta‑
vách českých stavů na 
prahu raného novověku

prof. PhDr. Len‑
ka Bobková, CSc. ÚČD 01. 01. 20 21. 12. 22

GA ČR 20‑15012S

Jan Marek Marci z Kron‑
landu (1595–1667) v sou‑
vislostech českého filozo‑
fického baroka

Mgr. Jaroslav 
Svátek, Ph.D. ÚČD 01. 01. 20 21. 12. 22

GA ČR 20‑08078S

Anarchismus v souvis‑
lostech české politické 
kultury: Předpoklady, 
paralely, ovlivnění

PhDr. Ondřej 
Slačálek, Ph.D. ÚPOL 01. 01. 20 21. 12. 22

Projekty Grantové agentury ČR. Na FF byly v roce 2020 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. Old‑
řich Matoušek KSP 01. 02. 18 31. 2. 2021

TA ČR ÉTA TL02000041 Lexikálně ‑sémantická 
databáze češtiny

prof. PhDr. Aleš 
Klégr ÚAJD 01. 02. 19 01. 02. 22

TA ČR ÉTA TL02000480

Nástroj k nácviku zvuko‑
vé stránky češtiny pro vý‑
uku nerodilých mluvčích 
s důrazem na využití ICT

PhDr. Jitka Ve‑
roňková, Ph.D. FÚ 01. 01. 19 31. 12. 21

TA ČR ÉTA TL03000251

Strategie pro udržitelnost 
a rozvoj televize veřejné 
služby v éře internetu: 
příklady dobré praxe na 
základě mezinárodního 
srovnání

doc. Mgr. Petr 
Szczepa‑
nik, Ph.D.

KFS 01. 07. 20 30. 11. 23

TA ČR ÉTA TL03000532

Předpoklady úspěšnosti 
a selhávání odsouzených 
zařazovaných do vězeň‑
ských programů cílených 
na snižování rizik (ROOT 
’20)

Mgr. Zuzana 
Podaná, Ph.D. KSOC 01. 06. 20 31. 12. 23

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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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 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 899018 Trénink vizuální selektiv‑
ní pozornosti u seniorů

Mgr. Zuzana 
Frydrychová KPS 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 612218 Rod Kinských ve 20. sto‑
letí

Mgr. Lenka Hrdi‑
nová ÚSD 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 464218

Performanční strategie 
a genderové perspektivy 
v genealogiích současné‑
ho umění a uměleckých 
institucích

Hana Janečko‑
vá, M.A. ÚDU 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 130318
Křehká stabilita – úživ‑
nost polních systémů ve 
středověkých Čechách

Mgr. Martin 
Janovský ÚPA 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 684218
Role příběhu v multime‑
diálních výukových mate‑
riálech

MgA. Ondřej 
Javora KPS 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 816218 Kodifikace sarkézské 
normanštiny

Mgr. Martin 
Neudörfl ÚRS 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 598218
Podíl cechmistrů na sprá‑
vě pražských měst v ra‑
ném novověku

PhDr. Jiří Smrž KPVHAS 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 38318
Politika vlád Margaret 
Thatcherové vůči střední 
Evropě

Mgr. Ondřej 
Šmigol ÚSD 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 899518

Textilná výroba strednej 
Európy v staršom prave‑
ku a jej porovnanie s egej‑
skou oblasťou

Mgr. Jana Šo‑
fránková UKAR 1. 1. 2018 31. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 314218
Dějiny finské poezie ve 
světle soudobé finské 
literární vědy

Mgr. Michal Švec ÚČLK 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 548418

Jazykový kontakt mezi 
japonskými a korejskými 
dialekty v oblasti Korej‑
ského průlivu – terénní 
výzkum

Mgr. Vít Ul‑
man, Ph.D. LING 1. 1. 2018 31. 12. 20

GA UK 884119

Recepce ruského formali‑
smu v ukrajinské kultuře 
a národnostní politika 
SSSR v letech 1919–1939

Mgr. Galyna 
Babak, Ph.D. ÚVES 1. 1. 2019 31. 12. 20

GA UK 910219
Hudební produkce v Che‑
bu ve druhé polovině 
16. století

Mgr. Jan Bil‑
wachs ÚHV 1. 1. 2019 31. 12. 20

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 1. 1. 2019 31. 12. 20

GA UK 676119 Čítanka avesty Mgr. Martin 
Gális ÚSJ 1. 1. 2019 31. 12. 20

GA UK 998119

Výzkum postojů vedení 
slovinských komunistů 
vůči Jugoslávii a sociali‑
smu ve druhé polovině 
80. let

Mgr. Michal 
Janíčko ÚSD 1. 1. 2019 31. 12. 20

GA UK 140119

Narativní obrazy island‑
ské společnosti v době 
přijetí norské královské 
vlády

Mgr. Lucie Ko‑
recká ÚGS 1. 1. 2019 31. 12. 20

GA UK 92119 Buddhistické myšlení ve 
filmu

Mgr. Milan Krou‑
lík ÚFAR 1. 1. 2019 31. 12. 21
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 696119

Soukromý a veřejný život 
muslimů v Bosně a Her‑
cegovině na přelomu 
19. a 20. století

PhDr. Mgr. Mi‑
had Mujanović ÚSD 1. 1. 2019 31. 12. 20

GA UK 498119
Ladislav Rychman – re‑
žisér mezi filmem, diva‑
dlem, hudbou a televizí

Mgr. Miroslava 
Papežová KFS 1. 1. 2019 31. 12. 20

GA UK 504119 Raně středověké hradiště 
Prácheň Mgr. Martin Pták ÚPA 1. 1. 2019 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 1. 1. 2019 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 1. 1. 2019 31. 12. 21

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 Tefel‑
nerová KPS 1. 1. 2019 31. 12. 21

GA UK 574119

Integrace vulgarismů 
v jazycích Asie – role iko‑
nicity v přejímání tabuo‑
vého lexika

Mgr. Aldana 
Vlasáková ÚJCA 1. 1. 2019 31. 12. 21



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 394119

Sociální struktury raně 
středověkých populací 
pohledem archeologie 
a antropologie

Mgr. Bc. Hana 
Vondrová ÚPA 1. 1. 2019 31. 12. 21

GA UK 826120
Hudební ikonogramy 
v pražské renesanční 
architektuře

Mgr. Adrián Bíro ÚHV 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 816120

Vliv francouzského zá‑
konodárství na rozvoj 
industrializace v oblasti 
Belgie v 19. stol.

Mgr. Michael 
Dudzik ÚHSD 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 370120

Adaptace a validizační 
studie české verze Neu‑
ropsychological Assess‑
ment Battery

Mgr. Zuzana 
Dvořáková KPS 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 68420

Překladatelská evoluce 
Umění překladu: Kompa‑
rativní analýza českého 
originálu a jeho němec‑
kého překladu, doplněná 
o komentáře překladatele 
ke spolupráci s autorem, 
Jiřím Levým

Mgr. Jelizaveta 
Getta ÚTRL 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 412120

Proměny kulturní kra‑
jiny středního povodí 
Surchandarji (jižní 
Uzbekistán): Příspěvek 
k poznání sídelních vzor‑
ců antické Baktrie

Mgr. Jakub Ha‑
vlík ÚKAR 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 206120

Translingvistický 
vliv v řeči česko‑
‑francouzských pozdně 
bilingvních mluvčích – 
Longitudinální studie 
fonetické derivace

Mgr. Marie Hév‑ 
rová FÚ 1. 1. 2020 31. 12. 21
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 670120 Duchovní praxe raného 
františkánství

Mgr. Stanislav 
Hlaváč ÚŘLS 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 686120

Salon hraběnky a hraběte 
Ficquelmontových jako 
kulturní a diplomatické 
centrum Petrohradu v tři‑
cátých letech devatenác‑
tého století

Mgr. et 
Mgr. Anežka 
Hrebiková

ÚSD 1. 1. 2020 31. 12. 21

GA UK 308120 Postmaritální rezidence 
ve starším neolitu

Václav Hrn‑
číř, Ph.D. ÚPA 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 676120
Otázka nástupnických 
linií v Anglii ke konci 
17. a počátku 18. století

Mgr. Pavla 
Chmelíková ÚSD 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 392120

Vnímaná spravedlnost 
soudních rozhodnutí: vý‑
voj psychometricky kva‑
litního nástroje a výzkum 
vnímané spravedlnosti 
v rámci civilního řízení, 
včetně soudem nařízené 
mediace

Mgr. Jan Jaroš KPS 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 16420
Reprezentace práce v po‑
pulární kultuře v Česko‑
slovensku 1970 až 1989

Mgr Filip Keller ÚHSD 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 368120 Bilingvismus a pozornost: 
EEG studie

Mgr. Michal 
Kořenář ÚGS 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 88120

Současný nizozemskoja‑
zyčný román po postmo‑
dernismu: oscilace 
a emancipace

Mgr Anna Krý‑
sová ÚGS 1. 1. 2020 31. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 462420

Vplyv mocenských 
a kultúrnych zmien na 
trestnoprávny vývoj 
v Anglicku v priebehu 
11. a 12. storočia

Mgr. Rebeka 
Laučíková ÚSD 1. 1. 2020 31. 12. 21

GA UK 78120 Bolest podle Aristotela 
a Hippocrata

Mgr. Vojtěch 
Linka ÚFAR 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 424420

Sémantická (ne)stabilita 
formálne izolovaných 
slov na príklade starej 
gréčtiny

Mgr. Martin 
Masliš ÚŘLS 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 106120

Studenoválečná techno‑
politika ve třetím světě – 
příklad vodního hospo‑
dářství v Ghaně

Mgr. Jakub Ma‑
zanec ÚSD 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 536120

Vertikalismus na 
španělsko ‑portugalském 
pomezí: leónština a mi‑
randština

Mgr. Jan Mrva ÚRS 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 818120
Adornova estetická syn‑
téza a její společenské 
implikace

Mgr. Sabrina 
Muchová KEST 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 158720

Využívání a zneužívání 
opia a morfinu v ústa‑
vu pro choromyslné ve 
Štýrském Hradci v letech 
1872 –1918

Mgr. Kristýna 
Nitschová ÚSD 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 206320

Vazby středoevropské 
šlechty na bruselský mís‑
todržitelský dvůr v první 
polovině 17. století

Mgr. Anna Nová‑
ková SIAS 1. 1. 2020 31. 12. 21
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 76120

Svatojiřský klášter v Pra‑
ze očima pisatelů doby 
předhusitské: Analýza, 
edice a překlad vybra‑
ných latinských pramenů

Mgr. Karel Pa‑
covský ÚŘLS 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 898120 Od skandinavismu po 
severský regionalismus

PhDr. Anna Roz‑
sypal Pajerová ÚSD 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 716120
Rizikové chování dětí 
a mládeže v obchodních 
centrech a jejich okolí

Mgr. Viktorie 
Paloušová KSOC 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 824120 Rétorická dimenze Kan‑
tovy kritické filosofie Mgr. Robin Pech ÚFAR 1. 1. 2020 31. 12. 21

GA UK 96420
Sluchová zkušenost 
odsouzených v českých 
věznicích

Mgr. Lucie Po‑
skočilová ÚHV 1. 1. 2020 31. 12. 21

GA UK 808120

Obrozenecká hnutí 
v Bretani, Irsku, Skotsku 
a Walesu na přelomu 
19. a 20. století: Keltis‑
mus jako nástroj kolek‑
tivní identifikace a jeho 
transnacionální přesah

Mgr. Martina 
Reiterová (Vac‑
ková)

ÚSD 1. 1. 2020 31. 12. 21

GA UK 828120

Zázemí bronzového 
depotu z Lovas: terénní 
archeologický projekt ve 
východním Chorvatsku

Mgr. Miloš Ro‑
háček ÚKAR 1. 1. 2020 31. 12. 20

GA UK 802120

Normativní studie testu 
Rey ‑Osterriethovy kom‑
plexní figury pro mladou 
dospělou českou populaci

Mgr. Pavlína 
Soukupová KPS 1. 1. 2020 31. 12. 22

GA UK 424920 Sociální kognice u schizo‑
frenie a autismu

Mgr. Petra Šus‑
tová KPS 1. 1. 2020 31. 12. 22



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

GA UK 602120
Láska na první klik: Stra‑
tegie uživatelů při hledá‑
ní partnera online

Mgr. Renáta 
Topinková KSOC 1. 1. 2020 31. 12. 21

GA UK 664320
Sexuální zneužití v dět‑
ství a partnerské vztahy 
v dospělosti

Mgr. Klára Zá‑
platová KPS 1. 1. 2020 31. 12. 22

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.
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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)

LM2018137 Český národní korpus Mgr. Michal 
Křen, Ph.D. ÚČNK 01. 01. 20 31. 12. 22

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (MOBI‑
LITY)

8J19AT033 Kompaktnost a Cantorův 
prostor

doc. Mgr. Radek 
Honzík, Ph.D. KLOG 01. 01. 19 31. 12. 21

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (MOBI‑
LITY)

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. 21

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (MOBI‑
LITY)

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. 21

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (MOBI‑
LITY)

8JPL19064
Holokaust v popkultuře – 
v polské a české populár‑
ní literatuře a umění

prof. PhDr. Jiří 
Holý, DrSc. ÚČLK 01. 01. 19 31. 12. 21

Projekty realizované za podpory MŠMT zaměřené na vědu, výzkum, inovace a vzdělávání.
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – uka‑
zatel P

MSMT‑10205/2020‑
1

Zřízení Centra oborových 
didaktik FF UK

Mgr. Věra 
Hejhalová, Ph.D. FF 01. 01. 20 31. 12. 20

Aktivity realizované z poskytnutého příspěvku MŠMT  v rámci ukazatele P v roce 2020 na zabezpečení opatření na podporu studij‑
ních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – Cen‑
tralizovaný 
rozvojový pro‑
jekt (CRP)

MSMT‑14877/2020‑
1

Podpora strategicky vý‑
znamných programů na 
Filozofických fakultách 
UK, MU, UP

Mgr. Zdeňka 
Filipová FF 01. 01. 20 31. 12. 20

Projekt realizovaný za podpory MŠMT zaměřený na rozvoj instituce (CRP).

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT ‑ In‑
stitucionální 
plán (A)

236062

Institucionální plán fakul‑
ty/součásti 2019–2020 
(část A – Aktivity směřují‑
cí k naplnění priorit Dlou‑
hodobého záměru UK)

doc. PhDr. 
Michal 
Pullmann, Ph.D.

FF 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

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 30. 06. 21



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606202

Hostující profesoři a ino‑
vace povinných profilo‑
vých předmětů Metody 
výzkumné práce v tlumo‑
čení (ANMT0006), Teorie 
tlumočení (ANMT0002) – 
pro studenty magister‑
ského studijního oboru 
Tlumočnictví a Zákla‑
dy teorie tlumočení 
(ASZTT0001) – pro stu‑
denty bakalářského stu‑
dijního programu Překla‑
datelství a tlumočnictví

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606203 Medieval Latin Paleogra‑
phy I,II

doc. Mgr. Lucie 
Doležalová, 
M.A., Ph.D.

ÚŘLS 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606204
Odborná exkurze do 
Berlína se zaměřením na 
historická výročí 2019

Mgr. Jelizaveta 
Getta ÚTRL 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606205 European Aesthetics in 
the 21st century

Mgr. Tereza 
Hadravová, 
Ph.D.

KEST 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606206
Filozofické a historické 
aspekty moderní mate‑
matiky

doc. Mgr. Radek 
Honzík, Ph.D. KLOG 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606207
Inovace předmětu AHS 
555032 Euroatlantické 
vztahy ve 20. století

prof. PhDr. 
Václav Horčička, 
Ph.D.

ÚSD 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606208

Vývoj studijního předmě‑
tu Central and Eastern 
Europe in ethnological 
perspective

Mgr. Lenka 
Jakoubková 
Budilová, Ph.D.

ÚETN 01. 01. 19 30. 06. 21
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606209

Internacionalizace etno‑
logických předmětů s ak‑
centem na folkloristická 
a etnologická studia

doc. PhDr. Petr 
Janeček, Ph.D. ÚETN 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606210

Tvorba nového předmětu 
„Rethinking Cold War: 
History, Interpretations 
and Approaches“

PhDr. Jan 
Koura, Ph.D. ÚSD 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606211
Inovace kurzu 
AET500100 Multicultura‑
lism. Theory and Practice

Mgr. Petra 
Lupták 
Burzová, Ph.D.

ÚETN 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606212
Zavedení anglickojazyčné 
výuky předmětu Analýza 
diskurzu

doc. PhDr. Jiří 
Nekvapil, CSc. LING 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606213
Inovace základních an‑
glických kurzů z oblasti 
sociálních deviací

Mgr. Zuzana 
Podaná, Ph.D. KSOC 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606214

Ruské dějiny v zrcadle 
kultury a společnosti 
(příprava a realizace cizo‑
jazyčných kurzů)

PhDr. Marek 
Příhoda, Ph.D. ÚVES 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606215
Inovace a tvorba předmě‑
tů s tematikou aplikované 
antropologie

PhDr. Barbora 
Půtová, Ph.D., 
Ph.D.

ÚETN 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606216
Foucaultovo imaginári‑
um: život, dílo a myšlení 
francouzského filosofa

doc. JUDr. PhDr. 
Jakub Rákosník, 
Ph.D.

ÚHSD 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

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 30. 06. 21



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606218 Hebrew Paleography of 
Early Modern Ashkenaz

doc. PhDr. Pavel 
Sládek, Ph.D. KBV 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606219

Introduction to Language 
Biology and Psychophys‑
iology (Úvod do biologie 
a psychofyziologie jazy‑
ka)

doc. PhDr. Filip 
Smolík, Ph.D. ÚISK 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606220

Social Policy in CR – roz‑
šíření portfolia předmětů 
vyučovaných na katedře 
sociální práce FF UK v an‑
glickém jazyce

PhDr. Kateřina 
Šámalová, Ph.D. SOCP 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606221 Language Testing and 
Assesment

Mgr. Kateřina 
Šormová, Ph.D. ÚČJTK 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606222
Introduction to Feminist 
and Queer Theory in Con‑
temporary Art

Mgr. Zuzana 
Štefková, Ph.D. ÚDU 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606223
Tvorba nového kurzu 
Czech Philosophy of XXth 
Century in Context

Mgr. Ondřej 
Švec, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606224

Zpracování dat pro Di‑
gital Humanities / Data 
Processing in Digital Hu‑
manities

Mgr. Ondřej 
Tichý, Ph.D. ÚAJD 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

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 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606226 Introduction to Jewish 
Philosophical Thought

Mgr. Dita 
Válová, Ph.D. ÚFAR 01. 01. 19 30. 06. 21
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606227 Kurzy klasických jazyků 
v angličtině

Mgr. Martina 
Vaníková, Ph.D. ÚŘLS 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606228 Tutor centrum pro analý‑
zu dat

Bc. Aleš 
Vomáčka KSOC 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606229

Vytvoření nového před‑
mětu Insights into Czech 
Literature, Language, 
Culture and Mentality

Mgr. Blanka 
Zádrapová JC 01. 01. 19 30. 06. 21

MŠMT – In‑
stitucionální 
plán (B)

23606230 Islamic Law and Society PhDr. Josef 
Ženka, Ph.D. KBV 01. 01. 19 30. 06. 21

Institucionální plán Univerzity Karlovy pro rok 2019 vychází z Institucionálního programu vyhlášeného MŠMT na období 2019–2020. 
Projekty na FF (část B) jsou realizované v rámci Vnitřní soutěže UK ve vybraných tematických okruzích Institucionálního plánu. Z dů‑
vodu pandemie byla realizace prodloužena do 30. 6. 2021.

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

Arts and Hu‑
manities Re‑
search council

AH/T002859/1 A feast and famine of 
grammatical forms

Mgr. Václav 
Cvrček, Ph.D.; 
Mgr. Domini‑
ka Kovaříko‑
vá, M.A., Ph.D.

ÚČNK 01. 10. 20 31. 08. 23

Evropská 
komise – 
Erasmus+ 
[Strategická 
partnerství]

2017‑1‑SK01‑
‑KA204‑035420 Age Management Uptake

PhDr. Mgr. Re‑
nata Kociano‑
vá, Ph.D.

KANPR 01. 09. 17 29. 02. 20

Evropská 
komise – 
Erasmus+ 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑BG01‑
‑KA203‑047873

International Translator 
Passport: Developing 
Functional Translation 
Strategies for Varieties of 
Text Types

Mgr. Božana 
Niševa, Ph.D. KJBS 01. 09. 18 31. 08. 20

Evropská 
komise – 
Erasmus+ 
[Strategická 
partnerství]

2018‑1‑SE01‑
‑KA203‑039133

Romani studies at Univer‑
sities in Europe: Develop‑
ment and Innovations

Mgr. Markéta 
Hajská KSES 01. 09. 18 31. 08. 21

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
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Evropská 
komise – 
Erasmus+ 
[Strategická 
partnerství]

2020‑1‑PL1‑
‑KA203‑082186

Social Education on the 
Move (SoMovED)

doc. PhDr. Mar‑
tin Strou‑
hal, Ph.D.

KPED 01. 09. 20 31. 08. 23

Evropská 
komise – 
Erasmus+ 
[Strategická 
partnerství]

2020‑1‑BG01‑
‑KA204‑078972

Reversed Perspectives 
and Intercultural Dia‑
logues: Qualification 
of Bulgarian Language 
and Literature Teachers. 
Cross ‑border Bulgarian 
Studi

Mgr. Božana 
Niševa, Ph.D. KJBS 01. 09. 20 31. 08. 22

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./
Mgr. Jiří Ja‑
náč, Ph.D.

ÚSD 01. 11. 17 31. 12. 20

Evropský 
parlament DG 
LINC

EP 06‑2019‑2020

Quality assurance ‑ Euro‑
pean 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

Evropský 
parlament DG 
LINC

EP 08‑2020‑2021

Quality assurance ‑ Euro‑
pean Masters in Confe‑
rence Interpreting Con‑
sortium project (QA EMCI 
project) 2020–2021

prof. PhDr. Ivana 
Čeňková, CSc. ÚTRL 01. 10. 20 30. 09. 21



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 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

Ministerstvo 
školství, mlá‑
deže a tělový‑
chovy (Velké 
infrastruktury)

LM2018101

Digitální výzkumná infra‑
struktura pro jazykové 
technologie, umění a hu‑
manitní vědy

Mgr. Jan Slá‑ 
dek, Ph.D. FF 01. 01. 19 31. 12. 22

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 Cigl‑
bauer, 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. Hele‑
na Sadílko‑
vá, M.A., Ph.D.

KSES 01. 01. 19 31. 12. 23

Riksbankens 
Jubileumsfond M18‑0113:1 Romani Language Reper‑

toires in an Open World
Mgr. Pavel Kuba‑
ník, Ph.D. KSES 01. 10. 20 30. 10. 25



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

TA ČR ÉTA TL02000146
Webový pravopisný, gra‑
matický a typografický 
korektor pro český jazyk

doc. RNDr. Vla‑
dimír Petke‑
vič, CSc.

ÚTKL 01. 02. 19 31. 05. 22

TA ČR ÉTA TL03000369

Elektronická lexikální 
databáze indoíránských 
jazyků. Pilotní modul 
perština

Mgr. Lubomír 
Novák, Ph.D. KBV 01. 08. 20 31. 12. 23

TA ČR ÉTA TL03000123
Expoziční vzdělávací ná‑
stroje Paměti národa pro 
21. století

Mgr. Nina Wan‑
čová ÚISK 01. 05. 20 30. 04. 23

UK − PRIMUS PRIMUS/HUM/3
Laboratoř studií pokro‑
čilého multimediálního 
vzdělávání

Mgr. Vít 
Šisler, Ph.D. ÚISK 01. 01. 17 31. 12. 21

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 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.
EP DG LINC: Projekty realizované díky podpoře Evropského parlamentu – DG LINC (Generální ředitelství pro logistiku a tlumočení 
konferencí Evropského parlamentu).
GA ČR: Projekty Grantové agentury ČR. Na FF jsou v roli spolupříjemce realizovány standardní projekty a projekty EXPRO.
MK ČR – NAKI: Projekty realizované v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI II, poskytovatel: 
Ministerstvo kultury ČR.
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MŠMT (Velké infrastruktury): podpora velkých výzkumných infrastruktur.
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.
TA ČR: Projekty TA ČR jsou realizovány v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
Arts and Humanities Research Council: Program je součástí UK Research and Innovation, mimorezortního veřejného orgánu 
financovaného z dotací britské vlády. Cílem je podpořit nezávislé výzkumné pracovníky světové úrovně.
Riksbankens Jubileumsfond (Sweden): Nezávislá nadace, jejímž cílem je propagovat a podporovat humanitní a společenskovědní 
výzkum.

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Chiang Ching‑
‑kuo Foundati‑
on (CCKF)

XP001−U−16

Continuation of the Chi‑
ang Ching ‑kuo Founda‑
tion International Sino‑
logical Center at Charles 
University in Prague

prof. PhDr. Olga 
Lomová, CSc. ÚDV 01. 01. 18 31. 12. 21

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. Miri‑
am Löwenstei‑
nová, Ph.D.

ÚDV 01. 09. 15 31. 12. 20

Literature 
Translation 
Institute of 
Korea

Workshop on Korean 
Prose II: Reading Pak 
Mingyu/Kim Yeonsu

doc. PhDr. Miri‑
am Löwenstei‑
nová, Ph.D.

ÚAS 01. 09. 20 30. 11. 20

Bader Philan‑
tropies 21079 The Archive of Milena 

Hubschmannová
Helena Sadílko‑
vá, Ph.D. KSS 01. 01. 20 31. 12. 20



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

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

Japan Founda‑
tion

smlouva ze dne 
5. 11. 2019

Corpora and Japanese 
Linguistics

Mgr. Petra Kana‑
sugi, 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. Ond‑
řej Pilný, Ph.D. ÚALK 01. 01. 19 30. 06. 20

Embassy of 
Ireland

Letter of Acceptan‑
ce ze dne 
18. 8. 2020

Centre for Irish Studies at 
the Faculty of Arts, Char‑
les University

prof. Mgr. Ond‑
řej Pilný, Ph.D. ÚALK 01. 07. 20 30. 06. 21

Department of 
Culture, Heri‑
tage and the 
Gaeltacht

smlouva ze dne 
4. 2. 2020 Irish language courses prof. Mgr. Ond‑

řej Pilný, Ph.D. ÚALK 01. 10. 19 30. 09. 22

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

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

5 19 10022
Arnošt Vilém Kraus 
(1859–1943). Pražský 
vědec a kulturní politik

Mgr. Helena Bře‑
zinová, Ph.D. ÚGS 30. 10. 19 31. 12. 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. 21

Česko‑
‑německý 
fond budouc‑
nosti

4‑19‑9940

Mezinárodní konference 
„Raně novověké kultury 
smrti: hřbitovy, pohřby 
a memoria ve střední 
Evropě (cca 1500–1800)"

PhDr. Jan Zdi‑
chynec, Ph.D. ÚČD 25. 03. 20 31. 12. 21



 150 | 151Přílohy

Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Nadační fond 
obětem holo‑
caustu

B‑19‑19‑012

Příprava Lexikonu holo‑
kaustu II. Šoa v polské, 
české a slovenské litera‑
tuře

prof. PhDr. Jiří 
Holý, DrSc. ÚČLK 01. 01. 20 30. 11. 20

Rothschild 
Foundation 
(Hanadiv) Eu‑
rope

043/17

The Next Step for Jewish 
Studies in Prague: Crea‑
ting Partnerships, Fos‑
tering Dialogue, Sharing 
Knowledge

PhDr. Milan 
Žonca, Ph.D. KBV 01. 01. 18 31. 12. 21

International 
Visegrad Fund 
[Visegrad 
Grant]

21910111 Perspectives of V4 
Translation Studies

doc. Simona Kol‑
manová, Ph.D. KSES 10. 06. 19 10. 06. 21

CELSA CELSA/18/014
The landscape setting of 
the pyramids of Abusir 
(Egypt)

Mgr. Mar‑
tin Odler 
(prof. Mgr. Miro‑
slav Bárta, Dr.)

ČEgÚ 01. 10. 18 30. 09. 20

CELSA CELSA/20/005

Musical Interactions 
between the Low Count‑
ries and Central Europe, 
1400–1650

PhDr. Lenka 
Hlávková, Ph.D. ÚHV 01. 10. 20 30. 09. 22

Úřad vlády EC200012
Nová redakce a další roz‑
voj Slovníku romských 
neologismů

PhDr. Jan Čer‑
venka, Ph.D. KSES 01. 01. 20 31. 12. 20

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.
Úřad vlády: podpora efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.



Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT

260552/2020
Kontinuita a diskontinui‑
ta ve filosofii, literatuře 
a umění

Mgr. Dora Polá‑
ková, Ph.D. ÚRS 01. 01. 20 31. 12. 22

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT

260553/2020 Literatura v interdiscipli‑
nárních souvislostech

doc. PhDr. Jan 
Wiendl, Ph.D. ÚČLK 01. 01. 20 31. 12. 22

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT

260554/2020 Středověká studia ve stu‑
dentské perspektivě

prof. PhDr. Jan 
Čermák, CSc. ÚAJD 01. 01. 20 31. 12. 22

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT

260555/2020 Jazyk jako fenomén sys‑
témový a sociální

PD Dr. phil. Mar‑
kus Giger ÚVES 01. 01. 20 31. 12. 22

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT

260556/2020
Adaptace aktérů a insti‑
tucí na vývoj současné 
společnosti

PhDr. Jiří Vino‑
pal, Ph.D. KSOC 01. 01. 20 31. 12. 22

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT

260557/2020
Historie mezi minulostí, 
současností a budouc‑
ností

doc. Mgr. Marie 
Koldinská, Ph.D. ÚČD 01. 01. 20 31. 12. 22

Specifický 
vysokoškol‑
ský výzkum/
MŠMT

260558/2020 Hranice a identity v pro‑
pojujícím se světě

doc. PhDr. Ma‑
rek Jakou‑
bek, Ph.D. 
et Ph.D.

ÚETN 01. 01. 20 31. 12. 22

Jedná se o projekty podpořené z účelové podpory MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací.



 152 | 153Přílohy

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 Chlád‑
ková, M.A., Ph.D. FÚ 01. 07. 18 31. 12. 20

UK – Primus PRIMUS/17/
HUM/30

Technologie v předklasic‑
kém Řecku Dr. Marek Verčík ÚKAR 01. 01. 18 31. 12. 20

UK – Primus PRIMUS/19/
HUM/08

Výzkumná skupina pro 
empirické studium for‑
mální syntaxe a séman‑
tiky

Mgr. Radek Ši‑
mík, 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 Cilibra‑
si, Ph.D. ÚAJD 01. 01. 19 31. 12. 21

UK – Primus PRIMUS/20/
HUM/005

Integrální výzkum textu 
a četby (InT & L)

Fill. Dr., 
Mgr. Anežka 
Kuzmičová

ÚČJTK 01. 01. 20 31. 12. 22

UK – Primus PRIMUS/20/
HUM/018

Genderová politika ko‑
munistických států vůči 
muslimům ve východní 
Evropě: od odhalování zá‑
vojů k vyhánění muslimů

Dr. Ivan Simic ÚVES 01. 01. 20 31. 12. 22

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 Koordinátor / 
hlavní řešitel

Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

PROGRES Q06

Rozvoj psychologic‑
kých věd na Univerzitě 
Karlově v intervenční 
a preventivně ‑léčebné 
teorii a praxi

prof. PhDr. Mi‑
chal Miov‑
ský, 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. Mar‑
tin 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 civiliza‑
ce v multidisciplinární 
a multikulturní perspek‑
tivě

prof. Mgr. Miro‑
slav Bárta, Dr. ČegÚ 01. 01. 17 31. 12. 21

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 Be‑
rounský, 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. Ma‑
rek Blat‑
ný, DrSc./
doc. PhDr. Jiří 
Buriánek, CSc.

KSOC 01. 01. 17 31. 12. 21
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Program Číslo Název Koordinátor / 
hlavní řešitel

Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

PROGRES Q17
Příprava učitele a učitel‑
ská profese v kontextu 
vědy a výzkumu

prof. PaedDr. 
Radka Wildo‑
vá, CSc.

PedF UK 01. 01. 17 31. 12. 21

PROGRES Q19
Společensko ‑vědní as‑
pekty zkoumání lidského 
pohybu II

prof. PhDr. Ma‑
rek Waic, CSc. FTVS UK 01. 01. 17 31. 12. 21

UK – UNCE UNCE/HUM/016 
(koordinuje ETF)

Univerzitní centrum pro 
studium antické a středo‑
věké myšlenkové tradice

odpovědná 
osoba na FF: 
doc. MUDr. Ště‑
pán Špin‑
ka, Ph.D.

ÚFAR 01. 01. 18 31. 12. 23

UK – UNCE UNCE/HUM/009 
(koordinuje FSV)

Centrum pro transdisci‑
plinární výzkum násilí, 
traumatu a spravedlnosti

odpovědná 
osoba na FF: 
prof. PhDr. Vác‑
lav Horčič‑
ka, Ph.D.

ÚSD 01. 01. 18 31. 12. 23

Programy PROGRES jsou určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy na Univerzitě Karlově. Jsou realizovány od roku 2017 
a 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).

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

Mgr. Zdeňka 
Filipová 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 Paz‑
larová, 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

OP VVV CZ.02. 1. 01/0.0/0.0
/18_046/0015829

Rozšíření výpočetní kapa‑
city infrastruktury CNC

Mgr. Michal 
Křen, Ph.D. ÚČNK 01. 09. 20 28. 02. 22

OP PPR CZ.07. 4. 68/0.0/0.0
/19_069/0001437

Rozvoj vyučování češtiny 
jako druhého jazyka

Mgr. Kateřina 
Šormová, Ph.D. ÚČJTK 01. 05. 20 30. 06. 22

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 Fili‑
pová/Ing. Barba‑
ra 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 Slá‑ 
dek, 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

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/18_053/0016976

Mezinárodní mobility 
výzkumných, technických 
a administrativních pra‑
covníků na UK

prof. Markéta 
Křížová, Ph.D. děkanát 01. 12. 19 31. 12. 22
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Program Číslo Název Hlavní řešitel Pracoviště 
int. řešitele

Datum 
od

Datum 
do

OP VVV CZ.02. 3. 68/0.0/0
.0/19_068/0016093

Podpora pregraduálního 
vzdělávání budoucích 
učitelů na UK

doc. PhDr. Mar‑
tin Strou‑
hal, Ph.D.

KPED 01. 01. 20 31. 12. 22

OP VVV CZ.02. 2. 69/0.0/0.0
/18_056/0013322 ESF pro VŠ II na UK PhDr. Hana Paz‑

larová, Ph.D. děkanát 01. 01. 20 31. 12. 22

OP VVV: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT, v jehož rámci je možné 
v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů.

OP PPR: Operační program Praha – pól růstu ČR je programem v gesci Hlavního města Praha, v jehož rámci je možné v programovém 
období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů.

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 Hingaro‑
vá, Ph.D.

ÚGS 01. 08. 19 31. 07. 21

Vzdělávání – 
Mobility – I. 
Výzva (DZS)

EHP ‑CZ ‑MOP‑1‑006
Charles University, Fa‑
culty of Arts – EEA Grant 
Exchanges

Mgr. Sylvie Bou‑
mová ZO 01. 08. 19 30. 08. 21

Vzdělávání – 
Mobility – II. 
výzva (DZS)

EHP ‑CZ ‑MOP‑2‑014

Charles University, Fa‑
culty of Arts – Staff and 
Student Exchanges with 
EEA Partners

Mgr. Sylvie Bou‑
mová ZO 01. 08. 20 31. 08. 21

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska, 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 2011–2020

Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

4EU+ Alliance * 1 – – – – – – – – 130 – – – – – – – –

Aktion – 2 2 1 1 – 3 2 2 1 – 13 34 29 12 – 168 153 160 109
Arts and Humanities Research 
Council 1 0

ASO Brno – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) – – – 2 – – – – – – – – – 162 – – – – – –

Bader Philantropies 1 – 1 – – – – – – – 979 – 501 – – – – – – –
Boris Nemtsov Foundation for 
Freedom 1 1 1 1 – – – – – – 478 628 677 – – – – – – –

CELSA 2 1 1 – – – – – – – 74 38 96 – – – – – – –
Česko ‑německý fond 
budoucnosti 4 5 3 3 3 6 5 5 2 1 246 312 135 95 394 375 280 448 159 50

Evropská komise 11 13 12 12 11 8 6 9 7 7 7 453 4 732 4 920 4 817 4 477 4 076 2 556 1 208 1 274 1 816

Evropské strukturální fondy 12 10 10 6 0 6 8 12 17 16 80 943 118 207 188 187 34 611 – 5 624 4 670 3 900 6 006 2 967

Evropský parlament 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119 39 192 196 3 517 42 1 087 7 076 1 200 607
Finanční mechanismy EHP/
Norska 3 2 – – 2 1 – – – – 2205 5 389 – – 2 385 97 – – – –

Finská republika – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fond rozvoje vysokých škol/IP 
VS FF UK 30 30 57 60 60 72 60 11 17 20 2697 2 679 3 170 3 170 3 170 3 000 3 000 2 178 2 959 5 541

Gerda Henkel Stiftung – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Grantová agentura Akademie 
věd ČR – – – – – – – – 1 6 – – – – – – – – 308 1 952

Grantová agentura ČR 34 55 62 52 51 50 64 61 56 56 33 277 50 740 55 982 46 008 42 414 46 514 48 000 41 711 39 612 34 558
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Příloha č. 25
 
Projekty řešené na FF UK v letech 2011–2020

Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

4EU+ Alliance * 1 – – – – – – – – 130 – – – – – – – –

Aktion – 2 2 1 1 – 3 2 2 1 – 13 34 29 12 – 168 153 160 109
Arts and Humanities Research 
Council 1 0

ASO Brno – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) – – – 2 – – – – – – – – – 162 – – – – – –

Bader Philantropies 1 – 1 – – – – – – – 979 – 501 – – – – – – –
Boris Nemtsov Foundation for 
Freedom 1 1 1 1 – – – – – – 478 628 677 – – – – – – –

CELSA 2 1 1 – – – – – – – 74 38 96 – – – – – – –
Česko ‑německý fond 
budoucnosti 4 5 3 3 3 6 5 5 2 1 246 312 135 95 394 375 280 448 159 50

Evropská komise 11 13 12 12 11 8 6 9 7 7 7 453 4 732 4 920 4 817 4 477 4 076 2 556 1 208 1 274 1 816

Evropské strukturální fondy 12 10 10 6 0 6 8 12 17 16 80 943 118 207 188 187 34 611 – 5 624 4 670 3 900 6 006 2 967

Evropský parlament 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119 39 192 196 3 517 42 1 087 7 076 1 200 607
Finanční mechanismy EHP/
Norska 3 2 – – 2 1 – – – – 2205 5 389 – – 2 385 97 – – – –

Finská republika – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fond rozvoje vysokých škol/IP 
VS FF UK 30 30 57 60 60 72 60 11 17 20 2697 2 679 3 170 3 170 3 170 3 000 3 000 2 178 2 959 5 541

Gerda Henkel Stiftung – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Grantová agentura Akademie 
věd ČR – – – – – – – – 1 6 – – – – – – – – 308 1 952

Grantová agentura ČR 34 55 62 52 51 50 64 61 56 56 33 277 50 740 55 982 46 008 42 414 46 514 48 000 41 711 39 612 34 558



Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Grantová agentura Univerzity 
Karlovy 60 56 63 58 84 86 99 78 74 65 8761 7 723 8 976 8 160 11 465 12 234 13 195 12 618 12 303 11 944

HERA Joint Research Programme 
„Uses of the Past“ (UP) – 1 1 1 1 – – – – – 787 1 593 1 318 1 095 – – – – –

Technologická agentura ČR 8 4 1 1 1 – – – – – 4 446 2 803 1 453 838 838 – – – – –
Specifický vysokoškolský 
výzkum 7 7 7 7 6 6 93 6 6 6 13 071 12 923 12 584 15 224 15 312 16 050 17 340 18 000 14 800 13 680

Mezinárodní visegrádský fond 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 250 291 477 – 711 166 165 418 400 200

MK ČR 4 7 6 5 3 5 8 7 6 5 7 576 9 211 9 724 6 669 5 576 6 155 12 483 11 427 10 619 2 966

MŠMT ČR 9 11 6 5 7 12 8 9 14 27 39205 26 691 24 074 22 797 29 621 52 951 25 935 25 141 21 550 8 976
MŠMT výzkumné záměry/UK – 
PRVOUK/UK – PROGRES 12 12 12 12 11 11 11 11 11 5 119 402 110 602 105 645 101 963 102 256 92 878 93 837 93 157 89 664 107 987

Univerzita Karlova UNCE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – 5 113 4 984 4 989 4 009 4 009 4 789 3 821 3 821 3 731 –

Univerzita Karlova Primus 7 5 3 1 – – – – – – 5 746 1 410 1 908 540 – – – – – –

Smluvní výzkum – – – – 2 3 – – – – – – – 333 2 500 – – –

MZV ČR – – – – – – – 2 3 3 – – – – – – – 320 – 683

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 1 2 3 2 1 – – 2 766 1 316 570 570 570 975 81 1 258 –

Riksbankens Jubileumsfond 1 0
Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Velvyslanectví Kanady – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 67

Velvyslanectví USA – – – 2 1 – 2 2 – – – – – 42 72 – 217 90 – –

Velvyslanectví Irska 2 1 1 1 1 – – – – – 284 515 515 535 535 – – – – –
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Grantová agentura Univerzity 
Karlovy 60 56 63 58 84 86 99 78 74 65 8761 7 723 8 976 8 160 11 465 12 234 13 195 12 618 12 303 11 944

HERA Joint Research Programme 
„Uses of the Past“ (UP) – 1 1 1 1 – – – – – 787 1 593 1 318 1 095 – – – – –

Technologická agentura ČR 8 4 1 1 1 – – – – – 4 446 2 803 1 453 838 838 – – – – –
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výzkum 7 7 7 7 6 6 93 6 6 6 13 071 12 923 12 584 15 224 15 312 16 050 17 340 18 000 14 800 13 680

Mezinárodní visegrádský fond 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 250 291 477 – 711 166 165 418 400 200

MK ČR 4 7 6 5 3 5 8 7 6 5 7 576 9 211 9 724 6 669 5 576 6 155 12 483 11 427 10 619 2 966

MŠMT ČR 9 11 6 5 7 12 8 9 14 27 39205 26 691 24 074 22 797 29 621 52 951 25 935 25 141 21 550 8 976
MŠMT výzkumné záměry/UK – 
PRVOUK/UK – PROGRES 12 12 12 12 11 11 11 11 11 5 119 402 110 602 105 645 101 963 102 256 92 878 93 837 93 157 89 664 107 987

Univerzita Karlova UNCE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – 5 113 4 984 4 989 4 009 4 009 4 789 3 821 3 821 3 731 –

Univerzita Karlova Primus 7 5 3 1 – – – – – – 5 746 1 410 1 908 540 – – – – – –

Smluvní výzkum – – – – 2 3 – – – – – – – 333 2 500 – – –

MZV ČR – – – – – – – 2 3 3 – – – – – – – 320 – 683

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 1 2 3 2 1 – – 2 766 1 316 570 570 570 975 81 1 258 –

Riksbankens Jubileumsfond 1 0
Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Velvyslanectví Kanady – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 67

Velvyslanectví USA – – – 2 1 – 2 2 – – – – – 42 72 – 217 90 – –

Velvyslanectví Irska 2 1 1 1 1 – – – – – 284 515 515 535 535 – – – – –



Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Vláda Irska – Department 
of Culture, Heritage and the 
Gaeltacht

1 2 1 1 1 1 – – – – 259 266 263 278 147 133 – – – –

Nippon Foundation – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 180 –

Úřad vlády ČR 1 – – 3 2 2 1 – – 3 190 – – 623 270 296 219 – – 689

Childwatch int. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fond Partnerství Programu 
švýcarsko ‑české spolupráce – – – – 2 2 – – 1 1 – – – – 617 343 – – – 167

Fond Ústeckého kraje – – – 1 – – – – – – – – – 60 – – – – – –

MHMP 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 481 50 50 250 60 25 140 350 200 200

The Academy of Korean Studies 1 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 – – 1 – 2 1 – 20 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 1 – – – – – 34 122 – 167 123 – – – –
Mezinárodní sinologické 
centrum (CCKF) 1 1 1 1 1 1 – – – – 953 1 920 1 186 1 731 1 731 1 341 – – – –

Adalbert Stifter Verein – – – – 1 1 – – – – – – – – 984 492 – – – –

IAFPA – – – – 1 – – – – – – – – 45 – – – –
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Vláda Irska – Department 
of Culture, Heritage and the 
Gaeltacht

1 2 1 1 1 1 – – – – 259 266 263 278 147 133 – – – –

Nippon Foundation – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 180 –

Úřad vlády ČR 1 – – 3 2 2 1 – – 3 190 – – 623 270 296 219 – – 689

Childwatch int. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fond Partnerství Programu 
švýcarsko ‑české spolupráce – – – – 2 2 – – 1 1 – – – – 617 343 – – – 167

Fond Ústeckého kraje – – – 1 – – – – – – – – – 60 – – – – – –

MHMP 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 481 50 50 250 60 25 140 350 200 200

The Academy of Korean Studies 1 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 – – 1 – 2 1 – 20 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 1 – – – – – 34 122 – 167 123 – – – –
Mezinárodní sinologické 
centrum (CCKF) 1 1 1 1 1 1 – – – – 953 1 920 1 186 1 731 1 731 1 341 – – – –

Adalbert Stifter Verein – – – – 1 1 – – – – – – – – 984 492 – – – –

IAFPA – – – – 1 – – – – – – – – 45 – – – –



Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Leverhulme – – – – – – 1 1 – – – – – – – – 223 –

Fritz Thyssen Stiftung – – – – – – 1 – – – – – – – – 270 – –

Onassis Foundation – – – – – – 1 – – – – – – – – 135 – –
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 1 2 – – – – – – – – 119 183 – – – – – – – –

Česko ‑bavorská vysokoškolská 
agentura (BTHA) 1 1 1 1 – – – – – – 337 457 312 258 – – – – – –

CELKEM 225 245 265 253 265 287 385 233 234 230 369 089 431 778 259 934 236 791 252 082 227 965 225 227 208 767 196 130

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.
* komentář k programu 4EU+: od roku 2020 přebírá program do své agendy Zahraniční oddělení
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Program
Počet projektů Výše podpory (v tis. Kč)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Leverhulme – – – – – – 1 1 – – – – – – – – 223 –

Fritz Thyssen Stiftung – – – – – – 1 – – – – – – – – 270 – –

Onassis Foundation – – – – – – 1 – – – – – – – – 135 – –
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 1 2 – – – – – – – – 119 183 – – – – – – – –

Česko ‑bavorská vysokoškolská 
agentura (BTHA) 1 1 1 1 – – – – – – 337 457 312 258 – – – – – –

CELKEM 225 245 265 253 265 287 385 233 234 230 369 089 431 778 259 934 236 791 252 082 227 965 225 227 208 767 196 130

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.
* komentář k programu 4EU+: od roku 2020 přebírá program do své agendy Zahraniční oddělení
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