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Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2012

1 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost
a) Akreditované studijní programy (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu
studia a formy studia) (tabulka 1.1).
Tab. 1.1: Akreditované studijní programy (počty)

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Filozofická fakulta

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium
CELKEM

K/D

10

6

1

1

11

3

25

57

Skupina
akreditovaných
studijních programů KKOV
společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71-73

6

2

0

0

8

1

12

29

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74, 75

0

1

0

0

0

1

4

6

obory z oblasti
psychologie

77

1

1

1

1

0

1

2

7

vědy a nauky o
kultuře a umění

81, 82

3

2

0

0

3

0

7

15
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b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 1.2).
Tab. 1.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)

Univerzita
Palackého v
Olomouci

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

Filozofická fakulta

K/D

K/D

Doktorské
studium
CELKEM

K/D

0

0

0

0

2

0

1

3

6

2

0

0

2

0

1

11

Skupina
akreditovaných
studijních programů KKOV
společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71-73

c) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které fakulta uskutečňuje mimo
obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) (tabulka 1.3).
Tab. 1.3: Akreditované studijní programy nebo jejich části, které fakulta uskutečňuje mimo obec,
ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Pedagogika
APM - 7501R003

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde
probíhá výuka akreditovaných studijních
programů nebo jejich částí
Forma (prezenční, kombinovaná, distanční)
Délka studia (semestry)

ŠM - 6208R102
Zajištění kombinovaného studia v regionech:
Jihlava (Andragogika v profilaci na personální
management), Hradec Králové (Školský
management).
Kombinovaná
6

Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)

Bakalářský

Skupina KKOV

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
ANO
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
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Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Sociologie
Skupina KKOV

Zaměstnanci jsou řízeni prostřednictvím Katedry
sociologie a andragogiky v Olomouci, na pobočce
probíhá výuka a SZZk, nejedná se o pracovní místa
6731R012

Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde
probíhá výuka akreditovaných studijních
programů nebo jejich částí
Forma (prezenční, kombinovaná, distanční)
Délka studia (semestry)

Zajištění kombinovaného studia v regionech:
Valašské Meziříčí (Sociální práce),
Mladá Boleslav (Sociální práce).
Kombinovaná
6

Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)

Bakalářský

Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
ANO
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Počet kmenových zaměstnanců na pobočce

Zaměstnanci jsou řízeni prostřednictvím Katedry
sociologie a andragogiky v Olomouci, na pobočce
probíhá výuka a SZZk, nejedná se o pracovní místa

Pozn.: *Pobočka = jakékoli dislokované
pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které
se nachází mimo město, ve kterém má vysoká
škola své sídlo

d) Fakulta uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů
popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem
terciárního vzdělávání
Na FF UP je akreditováno celkem 19 studijních programů. Akreditace a reakreditace
podávané od roku 2012 jsou připravovány v souladu s Národním kvalifikačním
rámcem terciárního vzdělávání.
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e) Fakulta stručně charakterizuje, jaké další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování
akreditovaných studijních programů) v daném roce realizovala (letní školy,
workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy pro studenty, přednášky
odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné exkurze/studijní
cesty, …).
Pravidelně organizuje pro studenty Bc., Mgr., nMgr. a Ph.D. studia odborné
workshopy i přednášky a rozsáhlou Letní školu slovanských studií, kam jsou zváni
přední odborníci z ČR i zahraničí. Ve spolupráci s aplikační sférou jsou pravidelně
organizovány veřejné přednášky a diskuze k aktuálním tématům. V roce 2012
Katedra politologie a evropských studií zajistila např. setkání s kandidáty na post
prezidenta ČR.
Na fakultě se v roce 2012 mimo akreditované studijní programy uskutečnily pro
zájemce mimo FF UP náledující kurzy:







Celostní muzikoterapie 1 a2;
Školní psycholog;
Teaching English is Easy;
Speaking English;
Teaching English Comm. Meth. Skills;
Čeština pro cizince.

Určeno studentům FF UP:


Učitelská způsobilost denní studium.

Fakulta tradičně pořádala Letní školu slovanských studií, které se zúčastnili zájemci z
mnoha zemí světa, 29 samoplátců a 57 stipendistů MŠMT. Fakulta každoročně
organizuje kurz češtiny pro cizince. V roce 2012 to byli zájemci z Vietnamu,
Mongolska, Ukrajiny, Kazachstánu atd. (celkem 60 účastníků kurzů).
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2 Studenti
a) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 2.1).

Tab. 2.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Univerzita
Palackého v
Olomouci

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium
CELKEM

K/D

Filozofická fakulta
Skupina
akreditovaných
studijních programů KKOV
společenské vědy,
nauky a služby
pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

61, 67,
71-73

2419

218

1030

26

385

4078

74, 75

0

329

0

78

19

426

0

112

42

589

131

0

97

681

obory z oblasti
psychologie

77

115

138

vědy a nauky o
kultuře a umění

81, 82

374

79
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b) Studenti – samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a
formy studia) (tabulka 2.2).

Tab. 2.2: Studenti – samoplátci** (počty)
Univerzita
Palackého v
Olomouci

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium
CELKEM

K/D

Filozofická fakulta
Skupina
akreditovaných
studijních programů KKOV
společenské vědy,
nauky a služby
pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

61, 67,
71-73
74, 75

7
0

329

obory z oblasti
psychologie

77

115

138

vědy a nauky o
kultuře a umění

81, 82

374

79
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0

78

19

426

0

112

42

589

131

0

97

681
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c) Studenti ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu
studia a formy studia) (tabulka 2.3).
Tab. 2.3: Studenti ve věku nad 30 let
Univerzita
Palackého v
Olomouci

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

P

P

P

K/D

K/D

Doktorské
studium
CELKEM

K/D

Filozofická fakulta
Skupina
akreditovaných
studijních programů KKOV
společenské vědy,
nauky a služby
pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

61, 67,
71-73

19

164

18

15

189

405

74, 75

0

274

0

65

15

354

obory z oblasti
psychologie

77

0

79

0

66

24

176

vědy a nauky o
kultuře a umění

81, 82

2

28

7

0

57

94

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc
www.ff.upol.cz

0

7

Stránka 8 z 24

Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2012

d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých
skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 2.4).
Tab. 2.4: Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Univerzita
Palackého v
Olomouci

Filozofická fakulta
Skupina
akreditovaných
studijních
programů

Bakalářské
studium
P
K/D

Magisterské
studium
P
K/D

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

KKOV
61, 67,
71-73

459

80

4

4

147

24

46

764

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti
psychologie

74, 75

404

426

32

36

36

55

35

1024

0

13

2

2

0

6

2

25

vědy a nauky o
kultuře a umění

81, 82

41

35

0

0

14

0

9

99

904

554

38

42

197

79

122

1936

společenské vědy,
nauky a služby

CELKEM

77

e) Fakulta dále stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní
neúspěšnosti.

Studenti mají možnost individuálního poradenství, je brán zřetel na specifické
požadavky (zdravotní a sociální důvody). Akreditace jednotlivých oborů jsou
připravovány v souladu s podmínkami ECTS Label, kdy je jasně stanoven požadavek
na vytížení VŠ studentů. Katedra psychologie je zapojena do národního projektu IPN
kvalita. Fakulta aktivně spolupracuje se středními školami.
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3 Absolventi
a) Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 3.1).
Tab. 3.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Univerzita
Palackého v
Olomouci

Filozofická fakulta
Skupina
akreditovaných
studijních
programů

Bakalářské
studium
P
K/D

Magisterské
studium
P
K/D

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

Doktorsk
é
studium

CELKEM

KKOV
61, 67,
71-73

591

137

22

58

355

33

49

1245

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti
psychologie

74, 75

556

589

147

167

323

208

34

2024

6

57

57

2

0

33

6

158

vědy a nauky o
kultuře a umění

81, 82

63

7

0

0

37

0

5

112

1216

790

226

227

715

274

94

3542

společenské vědy,
nauky a služby

CELKEM

77
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4 Zájem o studium
a) Zájem o studium na fakultě (počet přihlášek do bakalářských, magisterských,
navazujících magisterských a doktorských studijních, počet přijatých, počet
zapsaných ke studiu) s uvedením meziroční změny v počtu podaných přihlášek a
počtu přijatých (dle tabulky) (tabulka 4.1).

b) Fakulta dále stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou
zajišťovány vlastními zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli, atd…
Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu studijních předpokladů
(SPF), který tvoří tým odborníků fakulty. Testy (záznamové archy) jsou
vyhodnocovány externí firmou. Uchazeč píše test pouze jednou, i když se hlásí na
více oborů fakulty. Některé obory mají k testu studijních předpokladů předepsán
buď svůj oborový test (OT), který tvoří odborníci příslušného pracoviště, nebo ústní
pohovor (UP). Poměr vah SPF a OT, resp. UP je pak stanoven u každého oboru
zvlášť.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc
www.ff.upol.cz

Stránka 11 z 24

Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2012

c) Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně
absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole. Fakulta uvede počet
zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských
studijních programů, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole
(tabulka 4.2).
Tab. 6.2: Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí
stupeň studia na jiné vysoké škole
Počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských
studijních programů, kteří předchozí studium absolvovali na jiné vysoké škole

Univerzita Palackého v Olomouci

Navazující mag. studium

Doktorské studium

Filozofická fakulta
PRŮMĚR za celou UP

162
438

35
133

5 Akademičtí pracovníci
a) Přepočtené počty (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za
sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu)
akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního
řádu vysoké školy. Vzorově lze použít přiloženou tabulku, která se metodicky
shoduje se strukturou obdobné tabulky v rámcové osnově výroční zprávy o
hospodaření (tabulka 5.1).
Tab. 5.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)
CELKEM

Univerzita
Palackého Akademičtí pracovníci

Filozof.
fakulta
CELKEM

Vědečtí,
výzkum.
a
vývojoví
pracovní
ci s
pedag.
činností

Vědečtí
pracovn
íci***

CELKEM

Prof.

Doc.

Odborní
asistenti Asistenti Lektoři

261,638

30,858

46,332

131,13

21,036

41,2

9,652

15,575

277,213

1243,162

137,656

227,254

645,329

76,415

82,005

74,503

220,377

1463,539
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Pozn.: ** = (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované
období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího
na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu)
Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není
akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
b) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen (ve
struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy. Vzorově lze použít
přiloženou tabulku) (tabulka 5.2).
5
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c) Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší
dosažené kvalifikace (podle tabulky) (tabulka 5.3).
Tab. 5.3: Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené
kvalifikace (počty fyzických osob)

Univerzita
Olomouci

Palackého

v Akademičtí pracovníci

Rozsahy úvazků
Filozofická fakulta
Do 0,3
Do 0,5
Do 0,7
Do 1,0
Univerzita Palackého: CELKEM
Do 0,3
Do 0,5
Do 0,7
Do 1,0

Prof.
37
2
6
4
25
170
17
22
13
118

Doc.
49
1
1
2
45
279
42
16
17
204

DrSc., CsC.,
Dr., Ph.D.,
Th.D.
141
10
16
10
105
737
129
73
36
499

CELKEM

Ostatní
83
12
14
11
46
541
231
77
32
201

310
25
37
27
221
1 727
419
188
98
1 022

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím.
V roce 2012 na Filozofické fakultě pracovalo celkem 37 akademických pracovníků
s cizím státním občanstvím.
e) Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2012 s uvedením jejich
průměrného věku (tabulka 5.4).
Tab. 5.4: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Profesoři jmenovaní v r. 2012
Docenti jmenovaní v r. 2012
CELKEM
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc
www.ff.upol.cz

Počet

Věkový průměr nově
jmenovaných

6
5
34

50,23
41,83
44,54
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f) Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty
kurzů a počty účastníků) (tabulka 5.5).
Tab. 5.5: Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků*

Univerzita Palackého v
Olomouci
Počet kurzů
Počet účastníků
Kurzy orientované na
pedagogické dovednosti
42
329
Kurzy orientované na
obecné dovednosti
28
521
Kurzy odborné
163
1 360
CELKEM
233
2 210
* = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje sama vysoká
škola anebo přispívá svým zaměstnancům na účast v nich (v případě, že se jedná o
kurzy zajištěné externě).
g) Fakulta dále stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své akademické
pracovníky a zda přijala motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v
závislosti na dosažených výsledcích.
V roce 2012 pokračovaly práce na vypracování systému hodnocení akademických a
neakademických pracovníků.

6 Sociální záležitosti studentů
a) Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v
daném roce (dle účelu stipendia) (tabulka 6.1).
Tab. 6.1: Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)

Filozofická fakulta
Účel stipendia

Počty studentů

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

797

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3

98

196

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc
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2343
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
123
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
3
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. 314
z toho ubytovací stipendium

c)
jiná stipendia

CELKEM
CELKEM UP

182
4 056
15 146

b) Fakulta dále stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní stipendijní
programy.
Vlastní stipendijní programy jsou zajištěny na jednotlivých katedrách dle výkonů
studentů. Podporováni jsou studenti zapojení do soutěží, vědecké činnosti a
reprezentace UP.
c) Fakulta dále stručně uvede, jaká je úroveň poradenských služeb poskytovaných na
vysoké škole.
Obecné studijní informace jsou sděleny prostřednictvím SO či jednotlivých kateder.
Katedra psychologie provozuje Psychologickou poradnu pro celou UP. Zahraniční
studenti znají fakultního či katederní koordinátory, kteří je informují o aktuálním
dění a podmínkách studia.
d) Fakulta stručně charakterizuje, jakým způsobem je přistupováno ke studentům se
specifickými potřebami.
V průběhu roku 2012 poskytovalo Centrum podpory studentů se specifickými
potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci služby 97 studentům se specifickými
potřebami (co představuje nárůst o 73 % oproti akademickému roku 2011/2012).
Jednalo se především o služby asistenční (tlumočení do a ze znakového jazyka,
orální tlumočení, osobní asistence studentům s poruchou hybnosti, zápis a přepis
přednášek, stylizace textů, úprava individuálních vzdělávacích plánů…), zpřístupnění
studijních textů (digitalizace textů, převod černotisku do Braillova písma),
konzultační a poradenské služby atd. Ve spolupráci s řešiteli ESF projektu Rozšíření
možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na
Univerzitě Palackého v Olomouci proběhlo 6 školení pro akademické a
neakademické pracovníky Univerzity Palackého v přístupu ke studentům se
specifickými potřebami. Současně byla navazána užší a aktivní spolupráce s dalšími
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc
www.ff.upol.cz
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VŠ středisky poskytující služby studentům se specifickými potřebami po celé České
republice.
e) Dále uvede, jakým způsobem podporuje a pracuje s mimořádně nadanými
studenty, a zda a jak v této oblasti spolupracuje se středními školami.
Mimořádně nadaní studenti mohou spolupracovat jako pomocné vědecké síly na
jednotlivých katedrách. Zde pod vedením oborníků spolupracují na zadaných
tématech, výzkumu, často v rámci Studentské grantové soutěže, v omezené míře
též v rámci Studentské a vědecké odborné činnosti. Pro střední školy jsou nabídnuty
vybrané přednášky, které se realizují jak na dané střední škole, tak studenti mohou
absolvovat přednášky přímo na FF UP.

7 Celoživotní vzdělávání
a) Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultě (počty kurzů v jednotlivých
skupinách studijních programů KKOV podle tabulky) (tabulka 7.1).
Tab. 7.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Filozofická fakulta
Kurzy orientované
na výkon povolání
Do
Do
15
100
hod. hod. více
Skupina
akreditovaných
studijních
programů
společenské vědy,
nauky a služby

Kurzy zájmové
Do
Do
15
100
hod. hod. více

U3V

CELKEM

KKOV
61, 67,
71-73

23

11

28

21

19

3

44

149

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti
psychologie

74, 75

0

1

79

4

0

0

1

85

77

6

0

1

6

0

3

4

20

vědy a nauky o
kultuře a umění

81, 82

00

11

12

17

14

0

5

59

76

41

133

70

34

6

91

451

CELKEM

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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b) Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultě (počty účastníků v kurzech podle
studijních programů KKOV dle tabulky) s uvedením procentuální změny celkového
počtu účastníků oproti předchozímu roku (tabulka 10.2).
Tab. 7.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)

Kurzy orientované
na výkon povolání
Do
Do
15
100
hod. hod. více

Kurzy zájmové
Do
Do
15
100
hod. hod. více

U3V

CELKEM

Z toho počet
účastníků, jež
byli přijímaní do
akredit.
studijních
programů podle
§ 60 zákona o
vysokých
školách.

61, 67,
71-73

0

604

535

0

55

56

1187

2437

69

74, 75

0

0

919

41

0

0

16

976

120

Filozofická
fakulta

Skupina
akreditovanýc
h studijních
programů
společenské
vědy, nauky a
služby
pedagogika,
učitelství a
sociál. péče

KKOV

obory z oblasti
psychologie
77
vědy a nauky
o kultuře a
umění
81, 82

13

16

17

35

0

63

160

304

17

0

604

358

30

45

0

201

1238

33

CELKEM

364

1383

1990

215

108

119

2178

6357

322
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8 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve
smyslu §1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
a) Fakulta uvede, jakým způsobem v této oblasti naplňuje také Dlouhodobý záměr
MŠMT, a svůj vlastní (včetně jejich aktualizací na rok 2012). Podá charakteristiku
tvůrčích činností, které uskutečňuje a jakých dimenzí tyto tvůrčí činnosti nabývají.
Platí, že mezi tvůrčí činnosti lze kromě výzkumu a vývoje zahrnout též inovace a
obecněji transfer poznatků do aplikační sféry, uměleckou tvůrčí činnost a do jisté
míry též působení fakulty v regionu.
Fakulta svou činnost z velké části zaměřuje na vědu a výzkum. Vědeckou činností se
zabývají pedagogové a vědečtí pracovníci všech kateder fakulty. Na deseti z nich
jsou specializovaná 73 výzkumná pracoviště. Významných vědeckých výsledků
dosáhly zejména katedry s vyhraněným vědeckým profilem, zázemím významných
vědeckých osobností a dobře zajištěnou výchovou vědeckého dorostu. Vědecky
nejproduktivnější katedrou byla Katedra historie. Pracovníci FF UP byli zapojeni ve
dvou výzkumných záměrech Pluralita kultury a demokracie a Morava a svět.
Nejvýznamnější akcí popularizující vědu, je Festival populárně-vědeckých a
dokumentárních filmů AFO s účastí řady zahraničních filmových tvůrců, teoretiků
filmové umění a popularizátorů vědy.
b) Fakulta dále stručně uvede, jakým způsobem propojuje tvůrčí činnost s činností
vzdělávací.
Dle základního poslání VŠ badatelsky aktivní pedagogové využívají výsledky své
práce při výuce a v seminářích, popř. v koncentrovaných formách výuky a tréninku
dovedností, jako jsou workshopy a letní školy. Studenti mají také možnost
navštěvovat přednášky badatelů z jiných českých nebo zahraničních univerzit,
přijíždějících v rámci programů meziuniverzitní spolupráce.
c) Fakulta stručně charakterizuje, jakým způsobem se zapojují studenti bakalářských
a magisterských, resp. navazujících magisterských studijních programů do tvůrčí
činnosti na vysoké škole.
Zapojení studentů do výzkumu prostřednictvím Studentské grantové soutěže a
místa pomocné vědecké síly na katedrách. Studenti mají možnost se účastnit
některých vědeckovýzkumných seminářů, které jsou určeny zejména pro podporu
vědy na FF UP. Do tvůrčí činnosti na FF UP se studenti zapojují také pomocí
zpracování vybraných témat závěrečných prací, které bývají publikované na různých
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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vědeckých konferencích, sbornících a článcích. V roce 2012 FF UP realizovala pro
studenty NMgr. semináře připravující k doktorskému studiu. Počet studentů
zapojených do vědecké práce fakulty trvale roste. Některé katedry pořádají
studentské konference a soutěže v odborné činnosti, např. Katedra bohemistiky
celorepublikovou soutěž Student a věda v oboru lingvistika. Studenti Bc. i Mgr.
studia pravidelně prezentují své závěrečné práce v republikových i mezinárodních
soutěžích.
d) Fakulta uvede, jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly
získány v roce 2012 celkem a z toho specifikuje, kolik z nich bylo vynaloženo při
řešení grantů a projektů přímo vlastní fakultou, resp. kolik z nich vysoká škola
vydala spoluřešitelům a dodavatelům.

e) Vědecké konference (spolu)pořádané fakultou (počet v roce 2012, kolik bylo s
mezinárodní účastí)
V roce 2012 (spolu)pořádala Filozofická fakulta celkem 32 konferencí, z toho 22
dosáhlo počtu účastníků vyššího než 60. Počet konferencí s mezinárodní účastí byl
27.
f) Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech (osoby, které se v roce 2012 podílely na výuce alespoň v
jednom předmětu).
V roce 2012 se na Filozofické fakultě 150 odborníků z aplikační sféry podílelo na
výuce v akreditovaných studijních programech.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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g) Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce.
V roce 2012 se na Filozofické fakultě nacházelo celkem 34 studijních oborů, které
realizují praxi v oboru. Tyto praxe však nepřesahují svou délkou trvání jeden měsíc.
h) Výše příjmů, které fakulta získala ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv.
smluvního (kontrahovaného) výzkumu a vývoje (tj. aktivit ve VaVaI, které fakulta
realizovala za úplatu pro subjekty aplikační sféry), přičemž nerozhoduje, zda
finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum
vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů.
i) Výše příjmů, které fakulta získala za uskutečňování placených kurzů prohlubujících
kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (podnikové vzdělávání) v roce
2012.
j) V případě, že existují, uvede fakulta také výši celkových příjmů, které obdržela
jako úhradu činností provedených v rámci odborných konzultací a poradenství
nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry (s odlišením příjemců –
podniků a příjemců – orgánů veřejné správy a fyzických osob).
Tab. 8. Ad h) i) j)

V tis. Kč.
Filozofická fakulta
CELKEM

Výše příjmů ad h)

Výše příjmů ad i)

Výše příjmů ad j)

728
15 136

720
1 686

0
78

9 Internacionalizace
a) Fakulta stručně charakterizuje svoji strategii pro rozvoj mezinárodních vztahů a
mezinárodního prostředí, popíše úroveň tohoto prostředí a stanoví své prioritní
oblasti (vč. způsobu, jakým propaguje své aktivity v zahraničí).
i) Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami se zaměřením zejména
na přípravu a realizaci joint/double degree programů.
Filozofická fakulta pracovala prostřednictvím katedry romanistiky na přípravě
double degree programu ve spolupráci s Université D’Auvergne v Clermont-Ferrand
(Francie) a na přípravě plného členství katedry germanistiky v konsorciu programu
Erasmus Mundus GLITEMA. Katedra anglistiky a amerikanistiky se stala součástí sítě
European Master in Translation. Katedra germanistiky se zapojila do sítě European
Master v oblasti středověké německé literatury a také programu DAAD Admoni
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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(společné doktorské studium). Na FF byly realizovány společné programy
Euroculture, GLITEMA, Dutch Language, Literature and Culture in a Central
European Context, Nederlands Tolken en Vertalen als B-taal a Anglický jazyk
(Olomouc)/Transcultural Communication (Wien).
ii) Posílení výuky v cizích jazycích formou ucelených studijních programů,
modulů i vybraných předmětů.
Na Filozofické fakultě je akreditováno a byly realizovány následující obory v cizích
jazycích:













Euroculture (angličtina; navazující magisterské; 90 ECTS; 30. 4. 2014)
Euroculture (angličtina; navazující magisterské; 120 ECTS; 31. 7. 2015) 95
Political Science (angličtina; postgraduální; 31. 7. 2019)
Political Science and European Studies (angličtina; navazující magisterské;
120 ECTS; 31. 12. 2014)
European Studies and International Relations (angličtina; navazující
magisterské; 120 ECTS; 31. 7. 2019)
Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal (nizozemština; navazující
magisterské; 120 ECTS; 31. 12. 2014)
Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context
(angličtina; bakalářské; 180 ECTS; 31. 12. 2013)
Chinese philology (jednooborové) (angličtina; bakalářské; 180 ECTS; 31. 7.
2017)
English philology (jedno- i dvouoborové) (angličtina; bakalářské; 180 ECTS;
2020)
English philology (jedno- i dvouoborové) (angličtina; navazující magisterské;
120 ECTS; 2020)
Deutsche Philologie (dvouoborové) (němčina; bakalářské; 180 ECTS; 31. 12.
2020)
Deutsche Philologie (jedno- i dvouoborové) (němčina; navazující
magisterské; 120 ECTS; 31. 12. 2020)
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10 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
a) Fakulta charakterizuje, jakým způsobem zajišťuje vnitřní hodnocení kvality
vzdělávání. Uvede:
i) formální charakteristiku (popis systému hodnocení, periodicita,
hodnotitelé apod.),
ii) vlastní hodnotící proces (kritéria, vybraná oblast, porovnání s tzv.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher
Education Area),
iii) výsledky hodnocení a jejich využití,
iv) zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty.
Na FF UP probíhají evaluace, které organizují jednotlivé katedry samostatně. Většina
evaluací probíhá již dlouhodobě (např. na Katedře žurnalistiky, Katedře psychologie,
Katedře bohemistiky, Katedře aplikované ekonomie, aj.). Pro posílení zpětné vazby
jsou na některých katedrách do organizace evaluací jednotlivých semestrů zapojeni i
samotní studenti, čímž se zvyšuje počet navrácených dotazníků. Vedení fakulty
realizovalo v LS 2011/2012 a ZS 2012/2013 celoplošné evaluace na FF UP
prostřednictvím IS STAG. Zapojení studentů však je v řádu několika procent, tedy do
budoucna vedení FF zvažuje další směřování celofakultní evaluace.
V roce 2011–2013 se Katedra psychologie zapojila do projektu Q-RAM, ve kterém se
účastnila pilotní implementace. Na základě této spolupráce katedra dále
spolupracuje v projektu IPN Kvalita 107 Zajišťování a hodnocení kvality v systému
terciárního vzdělávání, ve kterém bude i nadále spolupracovat.
b) Dále stručně uvede, jak bylo v roce 2012 prováděno vnější hodnocení kvality,
zejména Akreditační komisí ČR.
AK hodnotila úroveň doktorských studijních programů FF UP na základě návštěvy
pracovní skupiny v závěru roku 2011. Konstatovala, že FF UP patří k nejlepším
školícím pracovištím v zemi, v některých představuje absolutní špičku (Filozofie,
Německý jazyk). Doporučení, které AK vznesla, byla zapracována do projektu
strukturální reformy DSP v rámci projektu ESF (od 1. 7. 2012).
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11 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
a) Členství fakulty v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích









Societas Linguistica Europaea
International Pragmatic Association
International Leadership Association (USA)
Polsko-česká vědecká společnosti
EUROCLASSICA - Evropské sdružení odborníků a učitelů v oblasti
klasických jazyků
Organizace ALFAL (Asociación de Lingüistas y Filólogos de América Latina
SVU - Czechoslovak Society for Arts and Sciences (USA)
Slavic Linguistic Society.

b) Členství fakulty ve vybraných profesních asociacích, organizacích a sdruženích.














Česká společnost pro hudební vědu
Společnost Bohuslava Martinů
Nadace Bohuslava Martinů
Mezinárodní společnost Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka
Společnost Zdeňka Fibicha
Společnost českých skladatelů
Asociace hudebních umělců a vědců
Nadace Českého hudebního fondu
Česká hudební rada
Nadace Františka Lýska
Gesellschaft für Musikforschung.
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