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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Univerzita Karlova v Praze byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je ale 

zároveň vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou 

vysokou školou a současně nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou.

V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci 

Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy,

6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost

a pracoviště pro poskytování informačních 

služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení

a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. 

Škola má přes 7900 zaměstnanců, z toho téměř 

4500 akademických a vědeckých pracovníků.

Na UK studuje více než 53 000 studentů (stav

k akademickému roku 2014/2015), což je zhruba 

šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více 

než 300 akreditovaných studijních programech 

s 642 studijními obory. Přes 7000 studentů jsou 

cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bezmála

9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině 

obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. 

Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně 

absolvuje přes 16 000 účastníků.

Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí

v ČR, jak ukazuje například hodnocení vědeckých 

výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace 

působící jako odborný a poradní orgán vlády 

České republiky. S bezmála půlmilionem bodů 

vede UK před druhou institucí v pořadí 

s enormním náskokem.
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Na zvyšování mezinárodního profi lu univerzity se 

významně podílí oblast mezinárodní spolupráce, 

v jejímž rámci univerzita usiluje o dosažení vy-

sokých standardů ve společných mezinárodních 

vědeckých projektech, působí v řadě prestižních 

mezinárodních organizací a univerzitních sítí

a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu 

studentů a akademických pracovníků.

V hodnocení The Times Higher Education World 

University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako 

jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti 

sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě. 

Academic Ranking of World Universities, tzv. 

šanghajský žebříček, který každoročně srovnává 

více než 1000 nejlepších světových univerzit, 

opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí 

stovky univerzit, čímž se znovu začlenila mezi

2 % nejlepších světových univerzit a 100

nejlepších univerzit evropských.
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FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (FHS UK), která vznikla 1. srpna 2000 z Institutu 

základů vzdělanosti (IZV UK), je nejmladší z fakult univerzity. Díky tomuto postavení je již od svého založení 

moderní a inovativní institucí, která refl ektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání. 

Poskytuje vysokoškolské vzdělání v huma-

nitních oborech a nabízí studium v bakalářském 

oboru (jenž je realizován též v anglickém jazyce), 

v 10 navazujících magisterských oborech

(2 v anglickém jazyce a po 1 ve francouzském

a německém jazyce) a 8 doktorských oborech

(6 v anglickém jazyce, 2 ve francouzském jazyce 

a 1 v německém jazyce). 

Odborně se zabývá širokým spektrem věd

o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezi-

oborový spojovník fi losofi e, sociálních a huma-

nitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami 

o člověku na Univerzitě Karlově. Soustředí se na 

výzkumná témata z oblasti fi losofi e, sociálních

a humanitních věd, realizuje a podporuje pro-

jekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto 

disciplínách.

Fakulta je zapojena do mnoha vědeckých 

projektů s mezinárodní účastí. Podílela se na

několika projektech 6. a 7. rámcového programu 

EU a dále na projektech CEEPUS a dalších 

mezinárodních organizací. Je řešitelem celé řady 

národních výzkumných projektů GA ČR, IGA 

a dalších agentur. 
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V souladu se svým dlouhodobým záměrem se 

Fakulta humanitních studií UK profi luje jakožto 

research faculty s důrazem na těsné propojení 

vědecké činnosti, zahraničních vztahů a studia, 

klade důraz na internacionalizaci svých studií a na 

mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumných 

aktivit. Má uzavřeno více než 80 smluv s part-

nerskými institucemi z celého světa týkajících se 

výměnných pobytů studentů či vyučujících. 

V konsorciu s předními německými a francouz-

skými univerzitami realizuje společný program 

Deutsche und französische Philosophie.

Kromě toho spolupracuje s mimoakademickou 

sférou a svými aktivitami se snaží přispět k upevnění 

postavení univerzity jako jedné z předních institucí 

ve veřejném prostoru.

moderní

a inovativní

založena

1. srpna 2000

mezinárodní 

partnerství
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Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
je český fi losof, překladatel fi losofi ckých textů, 

vysokoškolský pedagog a publicista. Je jedním 

z výrazných současných českých křesťanských 

intelektuálů. Zabývá se hlavně fi losofi ckou 

antropologií, dějinami náboženství a antropologií 

institucí. Přednáší na četných českých

i zahraničních univerzitách, zejména na evrop-

ská a fi losofi cká témata. V letech 1990–1992 byl 

poslancem Federálního shromáždění, ministrem 

školství v Tošovského vládě v roce 1998 a posled-

ním protikandidátem Václava Klause ve volbách 

prezidenta ČR v únoru 2003. V letech 2000–2007 

byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy, kde působí dodnes.

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
je český fi losof, překladatel a vysokoškolský 

pedagog. Zabývá se především problematikou 

ontologicky orientovaných fi losofi í a feno-

menologií převážně německých autorů, patří 

mezi uznávané odborníky na Fichtovu, Hegelovu, 

Kierkegaardovu, Husserlovu a Heideggerovu 

fi losofi i. Vedle problematiky bytí a času sleduje

a rozvíjí fi losofi cké tematizace lidské existence, 

řeči a smrtelnosti. Podílí se zásadním způsobem 

na budování nové obsahové koncepce fi losofi cké 

antropologie na Fakultě humanitních studií UK, 

kde v současné době působí jako děkan.

DĚKANI FAKULTY

7

Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
je český fi losof, překladatel fi losofi ckých textů, 

vysokoškolský pedagog a publicista. Je jedním 

z výrazných současných českých křesťanských 

intelektuálů. Zabývá se hlavně fi losofi ckou 

antropologií, dějinami náboženství a antropologií 

institucí. Přednáší na četných českých

i zahraničních univerzitách, zejména na evrop-

ská a fi losofi cká témata. V letech 1990–1992 byl 

poslancem Federálního shromáždění, ministrem 

školství v Tošovského vládě v roce 1998 a posled-

ním protikandidátem Václava Klause ve volbách 

prezidenta ČR v únoru 2003. V letech 2000–2007 

byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy, kde působí dodnes.

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
je český fi losof, překladatel a vysokoškolský 

pedagog. Zabývá se především problematikou 

ontologicky orientovaných fi losofi í a feno-

menologií převážně německých autorů, patří 

mezi uznávané odborníky na Fichtovu, Hegelovu, 

Kierkegaardovu, Husserlovu a Heideggerovu 

fi losofi i. Vedle problematiky bytí a času sleduje

a rozvíjí fi losofi cké tematizace lidské existence, 

řeči a smrtelnosti. Podílí se zásadním způsobem 

na budování nové obsahové koncepce fi losofi cké 

antropologie na Fakultě humanitních studií UK, 

kde v současné době působí jako děkan.
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Základními součástmi fakulty jsou 3 instituty, pod které spadají moduly a katedry, které zajišťují 

vzdělávání v daném stupni studia a daném programu či oboru. 

KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FAKULTY
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI: PROFESOŘI A DOCENTI 

Institut základů vzdělanosti (IZV)

  Filosofi cký modul

- doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.

- doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

- prof. James Mensch, Ph.D.

- doc. PhDr. Zdeněk Pinc

  Historický modul

- doc. akad. mal. Jaroslav Alt

- prof. PhDr. Milena Bartlová

- doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

- doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.

- prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

- prof. Mgr. Martin Putna, Dr.

  Společenskovědní modul

- prof. Miloš Havelka, CSc.

- doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 

- doc. Ing. Karel Müller, CSc.

- doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

  Kreativní modul

- doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. 

  Komunikativní modul

- doc. Mgr. Lucie Doležalová, M. A., Ph.D.

- doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

  Kvalifi kační modul

Institut magisterských studií (IMS)

  Katedra elektronické kultury a sémiotiky 

(http://eks.fhs.cuni.cz/KOA-1.html) 

- prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.

- doc. Benedetta Zaccarello, Ph.D.

  Katedra genderových studií

(http://gender.fhs.cuni.cz/) 

- doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.
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- doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.

- doc. Věra Sokolová, Ph.D.

  Katedra obecné antropologie 

(http://www.fhs.cuni.cz/antropologie/home/)

- prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

- doc. Mgr. Pavel Himl, Dr. phil.

- prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

- doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.

- doc. PhDr. Petr Zima, CSc.

  Katedra řízení a supervize v sociálních 

a zdravotnických organizacích 

(http://krs.fhs.cuni.cz/)

- prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

- doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

  Katedra sociální a kulturní ekologie 

(http://kske.cz/)

- prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

- prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

  Katedra studií občanské společnosti 

(http://ksos.fhs.cuni.cz/) 

- doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

  Pracoviště oboru Historická sociologie 

(http://hiso.fhs.cuni.cz/)

- prof. Johann Pall Arnason

- doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

- doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

  Pracoviště oboru Orální historie – Soudobé dějiny  

(http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/) 

- prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

  Pracoviště oboru Německá a francouzská fi losofi e 

(http://www.fi losofi e.fhs.cuni.cz/) 

- doc. Karel Novotný, M. A., Ph.D.

- doc. Hans Rainer Sepp, Dr. phil.

- prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

  Pracoviště oboru Evropské duchovní  a kulturní dějiny

(http://ekdd.fhs.cuni.cz/)

- doc. akad. mal. Jaroslav Alt

- prof. PhDr. Milena Bartlová

- doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

- doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.

- prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

- prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
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- doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.

- doc. Věra Sokolová, Ph.D.
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- doc. PhDr. Petr Zima, CSc.
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Institut doktorských studií (IDS)

- prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

- doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

- prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

- prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

  Studijní obor Integrální studium člověka

předseda oborové rady a garant oboru:

- doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

  Studijní obor Aplikovaná etika

předsedkyně oborové rady a garantka oboru: 

- prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová

  Studijní obor Environmentální studia

předseda oborové rady a garant oboru: 

- prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

  Studijní program Německá 

a francouzská fi losofi e

předseda oborové rady a garant oboru: 

- doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

  Studijní obor Studia občanského sektoru

předsedkyně oborové rady a garantka oboru:

- doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

  Studijní obor Historická sociologie 

předseda oborové rady a garant oboru: 

- doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

  Studijní obor Sémiotika a fi losofi e komunikace

předseda oborové rady a garant oboru: 

- prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

  Studijní obor Antropologie

předseda oborové rady a garant oboru: 

- prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
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Administrativní agendu fakulty spravují pracoviště 

spadající pod děkanát (http://fhs.cuni.cz/FHS-462.html). 

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-462.html
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STUDIUM

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy nabízí studium, jež pokrývá širokou škálu humanitních 

a společenskovědních disciplín. 

Na bakalářském stupni fakulta poskytuje stu-

dium v oboru Studium humanitní vzdělanosti, jenž 

je realizován též v anglickém jazyce (Liberal Arts 
and Humanities). Tento obor představuje mo-

derní typ vzdělání v humanitních a společenských 

vědách. Obor je koncipován jako liberální stu-

dium umožňující studentům volit si svůj vlastní 

individuální studijní plán. Po absolvování povin-

ného základu šesti humanitních disciplín se stu-

denti specializují dle vlastního zájmu a zaměření

z hlediska směřování k navazujícímu studiu nebo 

do praxe. 

Fakulta nabízí studium v 10 navazujících magi-

sterských oborech, které jsou zaměřeny jak 

teoreticky, tak prakticky. Jedná se o obory: 

Elektronická kultura a sémiotika, Evropské 
duchovní a kulturní dějiny, Genderová studia, 
Historická sociologie, Německá a francouzská 
fi losofi e, Obecná antropologie – integrální studium 
člověka, Orální historie – Soudobé dějiny, 

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických 
organizacích, Sociální a kulturní ekologie a Studia 
občanského sektoru. Dva z navazujících ma-

gisterských oborů jsou realizovány v anglickém 

jazyce: Historical Sociology a Oral History – 
Contemporary History, a jeden, Deutsche 
und Französische Philosophie, v německém 

jazyce. V rámci programu Erasmus Mundus 
mohou studenti studovat též francouzsky 

v oboru Philosophies allemande et française
dans l’espace européen (EuroPhilosophie).
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V doktorském stupni studia nabízí fakulta 8 oborů: 

Aplikovaná etika, Environmentální studia, Historická 
sociologie, Integrální studium člověka – obecná 
antropologie, Antropologie, Německá a francouzská 
fi losofi e, Sémiotika a fi losofi e komunikace a Studia 
občanského sektoru, z nichž šest je realizováno 

v anglickém jazyce: Applied Ethics, Environmen-
tal Studies, Anthropology, General Anthropology, 
Historical Sociology a Civil Sector Studies, dva ve 

francouzském jazyce: Philosophie allemande et 
française a Sémiotique et philosophie de la
communication a jeden v německém jazyce: 

Deutsche und Französische Philosophie. 

Fakulta realizuje programy celoživotního vzdělávání 

několika typů: zájmové (mimořádné studium a Uni-

verzitu třetího věku), profesní (kurzy doplňující řádné 

navazující studium) a přípravný kurz pro studium.

V současné době (akademický rok 2014/2015) 

studuje na fakultě 2364 studentů. Na fakultě 

každoročně úspěšně absolvuje své studium zhruba 

400 studentů.
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 Přijímací řízení a harmonogram 
   akademického roku a podávání       
   přihlášek ke studiu 

  Bakalářské a navazující magisterské obory: 28. února 

  Doktorské obory: 30. dubna

  Výuka v zimním semestru: říjen–leden

      Zkouškové období: leden–únor

  Výuka v letním semestru: únor–květen 

      Zkouškové období: květen–červen, září 

Kontakt: Studijní oddělení FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, 

kanceláře č. 6013, 6014 a 6015 (budova B, 6. podlaží), 

tel.: +420 251 080 211, +420 251 080 363, e-mail: studijni@fhs.cuni.cz 

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-10.html
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VĚDA A VÝZKUM

V současné době (ak. rok 2014/2015) se na Fakultě humanitních studií UK řeší 14 projektů 

základního výzkumu s podporou Grantové agentury ČR (GA ČR) z oblastí fi losofi e, antropologie, 

sociologie, psychologie a etologie člověka, na nichž fakulta spolupracuje s dalšími vědeckými a výzkum-

nými pracovišti, například s Akademií věd České republiky. Významnou zahraniční spolupráci reprezentuje 

projekt věnovaný evropským náboženským kulturám řešený s mnichovskou Ludwig-Maximilians-Universität.

(Programy rozvoje vědních oblastí na UK) – 

na FHS UK: Fenomenologie a sémiotika, Interdis-
ciplinární sociální vědy, Kulturní, sociální 
a historická antropologie a Environmentální výz-
kum, a UNCE (Univerzitní výzkumná centra) – na 

FHS UK: Centrum fenomenologického výzkumu.
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Na FHS UK vzniklo pod vedením doc. MUDr. Ivy 

Holmerové, Ph.D., výzkumné pracoviště CELLO – 

ILC ČR (Centrum pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče) řešící problematiku geron-

tologie a medicínské antropologie. Pracoviště 

získalo grant Evropské komise a granty IGA MZ, 

spolupracuje mimo jiné s Gerontologickým 

centrem a zahraničními partnery (European 

Centre for Social Welfare Policy and Research). 

V rámci evropských programů je třeba zmínit 

zapojení FHS UK do 7. rámcového programu 

prostřednictvím dvou projektů, aktuálně jsou 

řešeny projekt SEiSMiC (Societal Engagement 
in Science, Mutual learning in Cities) a projekt 

Evropské komise Men and Books. From Micro-
organisms to Mega-organisms ve spolupráci

s vídeňskou Universität für Bodenkultur.

Univerzita podpořila prostřednictvím Institucio-

nální podpory MŠMT programy PRVOUK

publikační 
činnost

14 projektů 
základního
výzkumu

konference
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Výzkum doktorandů je v oblasti antropologie, 

fi losofi e a interdisciplinárních specializací 

zastoupen projekty Grantové agentury UK 

a Specifi ckého vysokoškolského výzkumu.

FHS UK má kromě doktorských programů 

v oboru sociální a kulturní antropologie akreditováno 

habilitační řízení a řízení k jmenování profesorem. 

PRVOUK UNCE SVV...

14

Kontakt: Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK, U Kříže 8,

158 00 Praha 5-Jinonice, kancelář č. 6012 (budova B, 6. podlaží),

tel.: +420 251 080 403, e-mail: veda@fhs.cuni.cz

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-11.html.
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Nejdůležitějším programem je jistě Erasmus+: 

fakulta spolupracuje s více než 60 prestižními 

evropskými univerzitami a vedle výměny 

studentů (na studijní pobyty i pracovní stáže) 

a vyučujících se podílí i na přípravě intenzivních 

výukových programů či projektů strategického 

partnerství. FHS je také jednou z partnerských

institucí zapojených do společného magister-

ského programu Erasmus Mundus EuroPhiloso-
phie. Zahraniční mobilita se výrazně podporuje

i na úrovni doktorského studia: stoupá počet 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Fakulta humanitních studií se aktivně zapojuje do nejvýznamnějších programů mezinárodní mobility. 

Během studia na FHS tráví přibližně 100 studentů ročně semestr či celý akademický rok na partnerské 

univerzitě v zahraničí, ať už v rámci programu Erasmus+ či jiných programů (CEEPUS, AKTION, Fulbright, 
Visegrad, bilaterální dohody na úrovni univerzity či fakulty, mezivládní dohody aj.). Finanční podporu pak 

mohou z fakultních prostředků získat i studenti, jejichž výjezd neprobíhá v rámci některého ze stipendijních 

programů. Mezi nejoblíbenější cílové země patří dlouhodobě například Německo, Nizozemsko, Austrálie 

či USA.

doktorandů studujících formou cotutelle

(tj. zároveň na FHS a na zahraniční univerzitě, 

přičemž jejich disertační práci vedou dva 

školitelé).

Mezinárodní aspekt se promítá i do studia na 
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(nejčastěji v angličtině, němčině či francouzštině). 

Součástí nabídky předmětů v angličtině jsou

i kurzy připravené ve spolupráci s programy UPCES 

(Undergraduate Programme in Central European 
Studies) a CET (Central European Studies in Prague 
and Jewish Studies in Prague). Studenti FHS mohou 

rovněž působit jako tutoři, kteří pomáhají studentům 

přijíždějícím ze zahraničí s orientací na FHS 

i v každodenním životě v Praze.

studium
v zahraničí

více 
než 100 
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ročně

ERASMUS
CEEPUS
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Kontakt: Zahraniční oddělení FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, 

kancelář č. 6018 (budova B, 6. podlaží),

tel.: +420 251 080 334, e-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-12.html

www.facebook.com/ZahranicniOddeleniUKFHS
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univerzitní 
koleje

a menzy
stipendia zdravotní 

služby

Péči o studenty a zaměstnance věnuje Univerzita Karlova v Praze velkou pozornost napříč mnohými

oblastmi – od ubytování a stravování, přes možnosti rekreace až k možnosti čerpat prostředky ze 

sociálního fondu. 

PÉČE O STUDENTY A ZAMĚSTNANCE 

Pokud jde o zdravotní služby, studenti vysokých 

škol mohou využívat preventivní, léčebnou, 

rehabilitační a poradenskou péči Městské 

polikliniky Praha. Každý student do věku 26 let je 

účastníkem všeobecného zdravotního pojištění 

jako fyzická osoba s trvalým pobytem na území 

České republiky.

Ubytování studentů, zaměstnanců a absolventů 

zajišťuje účelové zařízení UK Koleje a menzy 

(KaM), které nabízí možnost ubytování ve 

vysokoškolských kolejích v Praze, Plzni, Hradci 

Králové a Brandýse nad Labem. Kromě ubytování 

KaM zajišťují i stravování českých a zahraničních 

studentů a zaměstnanců v univerzitních menzách 

a tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční 

hosty školy.

Fakulta humanitních studií poskytuje svým 

studentům fi nanční podporu ve formě stipendií. 

Studentům jsou poskytovány různé druhy 

stipendií, buď jako sociální dávka v případě 

tíživé sociální či jiné mimořádné situace, jako 

ocenění za vynikající výsledky v různých oblas-

tech činnosti, nebo jako fi nanční podpora při 

náročném studiu. Kromě toho se fakulta zabývá 

i problematikou studentů a uchazečů o studium 

se speciálními potřebami.
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Pokud jde o zdravotní služby, studenti vysokých 

škol mohou využívat preventivní, léčebnou, 

rehabilitační a poradenskou péči Městské 

polikliniky Praha. Každý student do věku 26 let je 

účastníkem všeobecného zdravotního pojištění 

jako fyzická osoba s trvalým pobytem na území 

České republiky.

Ubytování studentů, zaměstnanců a absolventů Ubytování studentů, zaměstnanců a absolventů Ubytování

zajišťuje účelové zařízení UK Koleje a menzy 

(KaM), které nabízí možnost ubytování ve 

vysokoškolských kolejích v Praze, Plzni, Hradci 

Králové a Brandýse nad Labem. Kromě ubytování 

KaM zajišťují i stravování českých a zahraničních stravování českých a zahraničních stravování

studentů a zaměstnanců v univerzitních menzách 

a tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční 

hosty školy.

Fakulta humanitních studií poskytuje svým 

studentům fi nanční podporu ve formě stipendií. 

Studentům jsou poskytovány různé druhy 

stipendií, buď jako sociální dávka v případě 

tíživé sociální či jiné mimořádné situace, jako 

ocenění za vynikající výsledky v různých oblas-

tech činnosti, nebo jako fi nanční podpora při 

náročném studiu. Kromě toho se fakulta zabývá 

i problematikou studentů a uchazečů o studium 

se speciálními potřebami.



Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, 

studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve 

vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro 

výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci 

zaměstnanců i další akce, nacházejí se

v nejkrásnějších místech České republiky.

nabídky
rekreace

sociální
fond

další 
vzdělávání
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Kontakt: Koleje a menzy UK, Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1, 

tel.: +420 224 933 825, +420 224 931 000, 

e-mail: offi ce@kam.cuni.cz

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-549.html

Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, 

studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve 

vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro 

výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci 

zaměstnanců i další akce, nacházejí se

v nejkrásnějších místech České republiky.

nabídky
rekreace

sociální
fond

další 
vzdělávání

18

Kontakt: Koleje a menzy UK, Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1, 

tel.: +420 224 933 825, +420 224 931 000, 

e-mail: offi ce@kam.cuni.cz

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-549.html



STUDENTSKÝ ŽIVOT

Organizaci a podpoře studentského kulturního a sportovního života se na Fakultě humanitních studií

Univerzity Karlovy v Praze věnuje především studentský spolek – občanské sdružení Studenti FHS UK, 

který byl založen v roce 2009. 

Mezi jeho cíle patří podpora volnočasových 

aktivit a informování studentů o dění na fakultě,

o možnostech studia a o spolupráci mezi studen-

ty. V současné době se spolek věnuje pořádání 

pravidelných setkání členů spolku, studentů

a učitelů. Jedná se o výjezdní letní školu, hudební 

festivaly, fakultní ples, cestovatelské besedy, 

výlety a další. 

Součástí studentského spolku Studenti FHS 

UK je též internetové médium Humanitní revue 

(HUMR). Členové redakce se snaží informovat 

o dění na fakultě i univerzitě, zprostředkovávat 

názory studentů i učitelů a umožňovat diskuse 

uvnitř akademické obce. Revue zároveň 

nabízí platformu pro osobní i profesionální rozvoj 

studentů se zájmem o žurnalistiku a mediální 

studia. 

Počátky Filmového klubu, další studentské 

aktivity na Fakultě humanitních studií UK, 

se datují do roku 2008. V současnosti se 

promítání koná vždy jednou za 14 dní, přitom 

každá z projekcí je doplněna úvodem, popřípadě 

debatou s odborníkem na dané téma.
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fi lmový
klub

Každý rok se též koná fakultní výlet – poznávací 

cesta pořádaná Fakultou humanitních studií UK pro 

studenty, zaměstnance a zájemce z řad příznivců 

FHS. Fakultní výlet je koncipován jako vzdělávací 

zahraniční exkurze doprovázená výkladem 

pedagogů. V minulých letech např. proběhly výlety 

do Itálie, Francie, Německa, Polska a Rakouska.

Na podporu studentského života na fakultě vytvořil 

děkan fakulty Studentské konto. Také rektor UK 

fi nančně podporuje zájmovou činnost studentů 

na Univerzitě Karlově v Praze.

Společné sportovní i kulturní aktivity spojují 

studenty i pedagogy FHS bez ohledu na oborovou 

příslušnost. Navíc podporují schopnosti a vlastnosti, 

které jsou pro univerzitu důležité, jako nasazení 

pro společnou věc, věrnost závazkům a kolegiální 

vztahy.

studentský
spolek

20

Kontakt: Studenti FHS UK, o. s., U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, 

e-mail: studenti.fhs@email.cz

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-75.html
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Ve vínku Fakulty humanitních studií UK je uloženo prohlášení jejího prvního děkana, který řekl, že cílem 

nové fakulty je – eufemisticky řečeno – „naučit studenty číst a psát“. V duchu tohoto na vysokou školu 

jakoby nepřípadného, přesto velice přesně zaměřeného cíle je od počátku ve středobodu zájmu fakulty 

kniha, slovo, jazyk a úsilí o pochopení obsahu sdělení dávných i současných kultur a věd. 

Vydávání publikací, zejména jakožto výstupů 

vědecké a výzkumné činnosti jak studentů, tak 

i pedagogů fakulty, náleží k základním činnostem, 

které se postupně, s narůstajícím počtem oborů 

i odborníků, stávají neodmyslitelnou součástí 

fakulty. 

Tvorba a vydávání vědeckých a odborných statí, 

monografi í i učebních textů a sborníků jsou 

uskutečňovány dvojím způsobem: jednak vyda-

vatelskou činností fakulty, jednak v nakladatelství 

Karolinum či v jiných, smluvně vázaných naklada-

telstvích. FHS pravidelně spolupracuje s naklada-

telstvím TOGGA (zejména fi losofi cký modul 

v edici Scholia) a dříve, než započala s vlastním 

vydáváním, spolupracovala FHS i s naklada-

telstvím a distribucí Aleš Čeněk, s. r. o. Autoři si 

volí i další vydavatele, a to zejména s takovým 

zázemím, které zajistí pečlivou odbornou redakční 

přípravu rukopisu jejich díla a jeho kvalitní vydání.

Publikační činnost FHS UK začala vydáváním 

časopisu Lidé města / Urban People v roce 1999 

a edice Agora, v níž vycházejí studie a kolektivní 

monografi e s antropologickou tematikou (v roce 2013 

vyšel v této edici již 12. svazek, zejména řady Etnické 
komunity). Další edice, založená v roce 2012, se 

soustředí na vydávání kvalifi kačních prací FHS

(zatím dva tituly). Čtenářsky úspěšné byly i tituly

z produkce katedry řízení a supervize ve zdravotnic-

kých zařízeních a kolektivní monografi e vydané v edici 

Mýtus –„realita“ – identita či Společnost českých zemí 
v evropských kontextech.

Publikace vycházejí hlavně v českém jazyce, 

v poslední době i v angličtině či němčině, a to buď 

jako dvě souběžné knihy (Pešek – Rathkolb et al., 

Soudobé dějiny v pohybu / Zeitgeschichte in Bewe-
gung, nebo v jednom svazku: Maderová – Jurková – 

Veselý, Dotknout se světa / To Touch the World.)
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Ve vínku Fakulty humanitních studií UK je uloženo prohlášení jejího prvního děkana, který řekl, že cílem 

nové fakulty je – eufemisticky řečeno – „naučit studenty číst a psát“. V duchu tohoto na vysokou školu 

jakoby nepřípadného, přesto velice přesně zaměřeného cíle je od počátku ve středobodu zájmu fakulty 

kniha, slovo, jazyk a úsilí o pochopení obsahu sdělení dávných i současných kultur a věd. 

Vydávání publikací, zejména jakožto výstupů 

vědecké a výzkumné činnosti jak studentů, tak 

i pedagogů fakulty, náleží k základním činnostem, 

které se postupně, s narůstajícím počtem oborů 

i odborníků, stávají neodmyslitelnou součástí 

fakulty. 

Tvorba a vydávání vědeckých a odborných statí, 

monografi í i učebních textů a sborníků jsou 

uskutečňovány dvojím způsobem: jednak vyda-

vatelskou činností fakulty, jednak v nakladatelství 

Karolinum či v jiných, smluvně vázaných naklada-

telstvích. FHS pravidelně spolupracuje s naklada-

telstvím TOGGA (zejména fi losofi cký modul 

v edici Scholia) a dříve, než započala s vlastním Scholia) a dříve, než započala s vlastním Scholia
vydáváním, spolupracovala FHS i s naklada-

telstvím a distribucí Aleš Čeněk, s. r. o. Autoři si 

volí i další vydavatele, a to zejména s takovým 

zázemím, které zajistí pečlivou odbornou redakční 

přípravu rukopisu jejich díla a jeho kvalitní vydání.

Publikační činnost FHS UK začala vydáváním

časopisu Lidé města / Urban People v roce 1999 Lidé města / Urban People v roce 1999 Lidé města / Urban People
a edice Agora, v níž vycházejí studie a kolektivní 

monografi e s antropologickou tematikou (v roce 2013 

vyšel v této edici již 12. svazek, zejména řady Etnické 
komunity). Další edice, založená v roce 2012, se komunity). Další edice, založená v roce 2012, se komunity
soustředí na vydávání kvalifi kačních prací FHS

(zatím dva tituly). Čtenářsky úspěšné byly i tituly

z produkce katedry řízení a supervize ve zdravotnic-

kých zařízeních a kolektivní monografi e vydané v edici 

Mýtus –„realita“ – identita či Společnost českých zemí 
v evropských kontextech.

Publikace vycházejí hlavně v českém jazyce, 

v poslední době i v angličtině či němčině, a to buď 

jako dvě souběžné knihy (Pešek – Rathkolb et al., 

Soudobé dějiny v pohybu / Zeitgeschichte in Bewe-
gung, nebo v jednom svazku: Maderová – Jurková – 

Veselý, Dotknout se světa / To Touch the World.)Dotknout se světa / To Touch the World.)Dotknout se světa / To Touch the World

21



V roce 2012 začala FHS dvakrát do roka vydávat 

další periodikum, Dějiny – Teorie – Kritika, původně 

vycházející s podporou FHS v Masarykově ústavu 

a Archivu AV ČR.

Od roku 2009 má FHS svou vlastní řadu čísel ISBN, 

v níž zatím vydala přes 60 publikací. O vydání 

publikace rozhoduje na základě doporučení 

vedoucích modulů či řešitelů grantů i jednotlivých 

autorů ediční komise FHS, která také doporučuje 

knihy k vydání v nakladatelství Karolinum.

Problém s nedostupností některých publikací, které 

v minulosti FHS vydala, je od dubna 2014 řešen 

elektronickou publikací děl. Po převedení textu 

do vhodného formátu fakulta na svých webových 

stránkách, v rubrice Publikace/Elektronické 

publikace postupně zveřejňuje e-verze děl s novým 

číslem ISBN a pod licencí Creative commons 

BY-NC-ND.
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Kontakt: Agenda publikací FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice,

kancelář č. 5006 (budova B, 5. podlaží),

tel.: +420 251 080 390, e-mail: marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-543.html

V roce 2012 začala FHS dvakrát do roka vydávat 

další periodikum, Dějiny – Teorie – Kritika, původně 

vycházející s podporou FHS v Masarykově ústavu 

a Archivu AV ČR.

Od roku 2009 má FHS svou vlastní řadu čísel ISBN, 

v níž zatím vydala přes 60 publikací. O vydání 

publikace rozhoduje na základě doporučení 

vedoucích modulů či řešitelů grantů i jednotlivých 

autorů ediční komise FHS, která také doporučuje 

knihy k vydání v nakladatelství Karolinum.

Problém s nedostupností některých publikací, které 

v minulosti FHS vydala, je od dubna 2014 řešen 

elektronickou publikací děl. Po převedení textu 

do vhodného formátu fakulta na svých webových 

stránkách, v rubrice Publikace/Elektronické 

publikace postupně zveřejňuje e-verze děl s novým 

číslem ISBN a pod licencí Creative commons 

BY-NC-ND.

22

Kontakt: Agenda publikací FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice,

kancelář č. 5006 (budova B, 5. podlaží),

tel.: +420 251 080 390, e-mail: marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz

i Další informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-543.html



KNIHOVNA

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, jádro studijního kampusu v Jinonicích, je otevřená pět dní 

v týdnu od 8.30 do 19.00 hodin, poskytuje 200 studijních míst, z toho 41 u počítačů, celý prostor je pokryt 

signálem wi-fi . 

wi-fi 
připojení

Ve fondu je 80 tisíc českých i zahraničních knih, 

většina je uložena na volně dostupných regálech. 

Ročně přibude asi 4000 nových titulů.

Studovna poskytuje dostatek prostoru jak pro 

studium, tak pro odpočinek mezi přednáškami. 

Jsou zde nejžádanější knižní tituly k prezenčnímu 

studiu, noviny a časopisy. Vzhledem k tomu, že 

řada studentů tady tráví dlouhé hodiny, je 

k dispozici koutek pro přípravu teplých i stu-

dených nápojů.

Kromě tištěných dokumentů zpřístupňuje 

knihovna i odborné elektronické databáze. 

Zatímco tištěných časopisů odebírá kolem 150, 

elektronických jsou on-line dostupné tisíce a knih 

více než 100 000. Studenti a zaměstnanci fakulty 

mohou elektronické zdroje využívat i z domova, 

stačí se přihlásit svým účtem.
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Kontakt: Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 8,

158 00 Praha 5-Jinonice, 

tel.: +420 251 080 255, e-mail: knihovnajin@ruk.cuni.cz

i Další informace: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/

80 tisíc
knih

200
studijních

míst

KNIHOVNA

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, jádro studijního kampusu v Jinonicích, je otevřená pět dní 

v týdnu od 8.30 do 19.00 hodin, poskytuje 200 studijních míst, z toho 41 u počítačů, celý prostor je pokryt 

signálem wi-fi . 

wi-fi 
připojenípřipojení

Ve fondu je 80 tisíc českých i zahraničních knih, 

většina je uložena na volně dostupných regálech. 

Ročně přibude asi 4000 nových titulů.

Studovna poskytuje dostatek prostoru jak pro Studovna poskytuje dostatek prostoru jak pro Studovna

studium, tak pro odpočinek mezi přednáškami. 

Jsou zde nejžádanější knižní tituly k prezenčnímu 

studiu, noviny a časopisy. Vzhledem k tomu, že 

řada studentů tady tráví dlouhé hodiny, je 

k dispozici koutek pro přípravu teplých i stu-

dených nápojů.

Kromě tištěných dokumentů zpřístupňuje 

knihovna i odborné elektronické databáze. 

Zatímco tištěných časopisů odebírá kolem 150, 

elektronických jsou on-line dostupné tisíce a knih 

více než 100 000. Studenti a zaměstnanci fakulty 

mohou elektronické zdroje využívat i z domova, 

stačí se přihlásit svým účtem.

23

Kontakt: Knihovna společenských věd T. G. Masaryka, U Kříže 8,

158 00 Praha 5-Jinonice, 

tel.: +420 251 080 255, e-mail: knihovnajin@ruk.cuni.cz

i Další informace: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/

80 tisíc80 tisíc
knih

200
studijníchstudijních

míst



NOVÁ BUDOVA FHS UK

V současné době nespravuje Fakulta humanitních studií UK žádnou vlastní budovu, výuka a i adminis-

trativní provoz se realizují jednak v budově UK v Jinonicích (sídlo děkanátu, bakalářských a doktorských 

studií), jednak v objektu FTVS na Veleslavíně (zde je soustředěna většina magisterských kateder) 

a také v objektu v Máchově ulici (katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích). 

Již mnoho let se fakulta snaží získat svoje samostatné sídlo, které by obsáhlo veškerý její provoz.

V poslední době usiluje o to, aby tímto sídlem 

byl – samozřejmě po nutné přestavbě – objekt 

bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8, 

který je v majetku Univerzity Karlovy, nicméně již 

řadu let mimo provoz. Jeho budoucí podoba je 

výsledkem architektonické soutěže konané již 

v roce 2009. Vítězný návrh ateliéru Kuba & Pilař 

architekti je založen na razantní transformaci 

původního Pragerova objektu, který ve smyslu 

jeho myšlenek nově interpretuje. Porota ocenila 

přehlednost a jasnost řešení i vytvoření centrální 

haly – zastřešeného atria, které by mělo pronikat 

přes tři podlaží, v nichž budou rozmístěny pra-

covny a výukové prostory. V přízemí bude kromě 

děkanátu situována knihovna a největší výukové 

prostory – tj. aula a velké posluchárny. V 1. NP při 

vstupu z podnože budovy počítá návrh s kavár-

nou – bufetem, budou zde též místa k posezení 

a volným debatám. Řešení vnitřních společných

prostor vychází z určení univerzity jako

společenství učitelů a žáků – v tomto smyslu je 

koncipována hala – atrium, jež nabízí prostory 

k samostatnému studiu i vzájemnému rozhovoru 

také v přízemí.

Na základě vítězného soutěžního návrhu 

pokračovala nadále spolupráce s jeho autory – 

fi rmou Kuba & Pilař architekti a probíhaly práce 

na dalších stupních projektové dokumentace. 

Dnes je již hotov prováděcí projekt a bylo vydáno 

stavební povolení. Zároveň od roku 2009 žádala 

fakulta prostřednictvím investičního záměru 

o státní dotaci na realizaci přestavby bývalé men-

zy. V červnu 2014 byl investiční záměr zaregistro-

ván a dotace schválena – můžeme se tedy těšit, 

že se dlouholetá vize stane skutečností a fakulta 

se přestěhuje do svého nového sídla. 
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Areál Univerzity Karlovy Jinonice

Hlavní sídlo Fakulty humanitních studií UK v Praze. Moderní areál, vystavěný v roce 1999, 

je tvořen dvěma budovami, třípatrovou (označovanou jako A) a šestipatrovou (B). V obou 

budovách je výtah a jsou plně bezbariérové. V areálu je k dispozici menza, bufet, několik 

počítačových učeben, knihovna a studovna.

V tomto areálu sídlí Institut základů vzdělanosti, pracoviště oboru Historická sociologie, 

katedra sociální a kulturní ekologie, pracoviště oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny, 

pracoviště oboru Německá a francouzská fi losofi e a Institut doktorských studií.

Kontakt: U Kříže 8, 158 00 Praha 5, tel.: +420 251 080 212, fax: +420 251 620 611, e-mail: dekanat@fhs.cuni.cz

i Veřejná doprava: metro B (stanice Jinonice), autobus č. 137, 176 (zastávka Jinonice)

Areál Univerzity Karlovy Vokovice-Veleslavín 

Sídlo Institutu magisterských studií, kateder elektronické kultury a sémiotiky,

genderových studií, obecné antropologie, studií občanské společnosti a pracoviště

oboru Orální historie – soudobé dějiny.

V areálu je k dispozici menza, bufet, knihovna a studovna.

Kontakt: José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín, tel.: +420 220 172 434 

i Veřejná doprava: tramvaj č. 2, 20, 26, 51 (zastávka Nad Džbánem či Vozovna Vokovice)

KONTAKTY
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Areál Univerzity Karlovy Máchova 

Sídlo katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK

Kontakt: Máchova 7, 120 00 Praha 2-Vinohrady, tel.: +420 221 592 544

i Veřejná doprava: metro A (stanice Náměstí Míru), autobus č. 135,

tramvaj č. 4, 22, 57, 59 (zastávka Jana Masaryka)

 Mapa: Areál Univerzity Karlovy Jinonice  Mapa: Areál Univerzity Karlovy 

Vokovice-Veleslavín 

 Mapa: Areál Univerzity Karlovy Máchova 
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