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vítejte na půdě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové! 

Naše, a v tuto chvíli i vaše, fakulta sice nepatří k nejstar-
ším v České republice, nicméně je fakultou, která buduje svou 
prestiž na poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přá-
telském prostředí. Díky tomu, že jsme fakultou spíše menší 
velikosti, je jisté, že se budeme téměř dennodenně potkávat 
na našich společných chodbách, a proto vám naše společná 
alma mater snad brzy přiroste k srdci. 

Brzy také pochopíte, že každý správný student hradecké 
„fildy“ má mít rád zelenou barvu, která je naší fakultní heral-
dickou barvou. Nejenže na FF mají zelenou nejrůznější stu-
dentské aktivity, svobodné myšlení a diskuse, ale brzy zjistíte 
(nejste-li Hradečané), že také město samotné je oázou zeleně 
a místem jak stvořeným pro studentský život. 

Na fakultě na vás v rámci vašich oborů, ať už se jedná o ty klasické či méně tradiční, 
čekají kolegové pedagogové, odborníci ve svých vědních disciplínách, jež budou v době va-
šich studií vašimi „průvodci“. Avšak nepočítejte s tím, že vás pedagogové naučí vše, mnohé 
budete muset nastudovat sami z knih, odborných časopisů či archivů. V každém případě 
jsme na fakultě přichystáni kvalitně vás připravit pro další studium nebo úspěšnou praxi.

Právě zahajujete studium na fakultě, která patří mezi nejvíce internacionalizované 
filozofické fakulty v České republice. Mezi naše priority, vedle důrazu na mezinárodní 
kontakty, patří však i kvalitní uplatnění našich absolventů v praxi. Proto pevně věřím, že  
v průběhu svého studia alespoň jednou minimálně na semestr „zvednete kotvy“ a vydáte 
se studovat či stážovat do zahraničí, ať už blízkého nebo vzdáleného. K tomu vám nabí-
zíme nejen neobyčejně zajímavé partnerské destinace v Evropě, Latinské Americe, Africe 
a Asii, ale zároveň můžete využít i významnou finanční podporu na realizaci zahraničního 
studijního či pracovního pobytu ze strany fakulty. Náš studijní systém též podporuje stá-
že domácí, které však nemají vést k automatickému sběru kreditů, ale mají vám otevírat 
dveře do praxe. S „fildou“ se tedy nejen naučíte myslet, argumentovat, zdokonalíte se  
v jazycích, ale získáte i praktické dovednosti. 

Brožura, kterou právě držíte v rukou, by vám měla usnadnit první dny na fakultě  
a orientaci v zákrutách studijního systému. Přeji vám všem, novým studentům Filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové, ať se vám úspěšně studuje a žije v Hradci Králové. Budu 
se těšit na setkávání na naší společné „fildě“!

Milé studentky, milí studenti,

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

děkanka FF UHK



3 4

Děkanka FF UHK
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Proděkanka FF UHK pro studijní záleži-
tosti a vzdělávací činnost
Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.

Proděkan FF UHK pro vědu a výzkum
Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.

Proděkan FF UHK pro zahraniční  
a vnější vztahy
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

Tajemnice FF UHK
Ing. Ivana Svobodová

Sekretariát děkanky FF UHK
Bc. Monika Zemánková
tel.: 493 331 211
e-mail: monika.zemankova@uhk.cz   

Pracoviště Filozofické fakulty UHK
Poštovní adresa

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové 3

Adresa sídla fakulty

náměstí Svobody 331
Hradec Králové, budova B

Adresa ústavu soc. práce

Víta Nejedlého 573
Hradec Králové, budova E

Webové stránky

www.uhk.cz/FF a www.uhk.cz/USP 
portal.ff.uhk.cz/

Děkanát

Katedry a ústavy

Centrum jazykové přípravy
Vedoucí: PhDr. Štěpánka Rubešová
e-mail: stepanka.rubesova@uhk.cz 

sekretariát: 
tel.: 493 331 231
e-mail: ff.cjp@uhk.cz

Historický ústav
ředitel: Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
e-mail: jiri.hutecka@uhk.cz 

sekretariát: 
tel.: 493 331 251
e-mail: ff.hu@uhk.cz  

Katedra archeologie
vedoucí: Mgr. Richard Thér, Ph.D.
e-mail: richard.ther@uhk.cz 

sekretariát: 
tel.: 493 331 271
e-mail: ff.karch@uhk.cz

Katedra filozofie a společenských věd
vedoucí: Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.
e-mail: marie.hrda@uhk.cz  

sekretariát: 
tel.: 493 331 241
e-mail: ff.kfsv@uhk.cz   

Katedra politologie
vedoucí: Mgr. Jan Prouza, Ph.D.
e-mail: jan.prouza@uhk.cz 

sekretariát: 
tel.: 493 331 261
e-mail: ff.kpol@uhk.cz  

Katedra pomocných věd historických a archivnictví
vedoucí: Mgr. Martina Bolom Kotari, Ph.D.
e-mail: martina.kotari@uhk.cz  

sekretariát: 
tel.: 493 331 231
e-mail: ff.kpvha@uhk.cz 

Katedra sociologie
vedoucí: PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
e-mail: miroslav.joukl@uhk.cz 

sekretariát: 
tel.: 493 331 282
e-mail: ff.ksoc@uhk.cz 

Ústav sociální práce 
vedoucí: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
e-mail: jan.hlousek@uhk.cz 

sekretariát: 
tel.: 493 331 520
e-mail: ff.usp@uhk.cz  

Další pracoviště FF UHK
Studijní oddělení

FF - budova B, kancelář 22200, 1. patro
Vedoucí: Ing. Eva Letochová, tel.: 493 331 220, e-mail: eva.letochova@uhk.cz 
PhDr. Lucie Kudová, Ph.D., tel.: 493 331 222, e-mail: lucie.kudova@uhk.cz
Kateřina Zárubová, tel.: 493 332 910, e-mail: katerina.zarubova@uhk.cz
Vendula Vrabcová, tel.: 493 331 221, e-mail: vendula.vrabcova@uhk.cz

Úřední hodiny: 
Úterý:  9.00 – 11.00 a 13.00 – 14.30
Středa:  9.00 – 11.00
Pátek:  9.00 – 11.00 a 12.30 – 13.30

ÚSP - budova E, místnost 51008, přízemí 
Pouze pro studenty Ústavu sociální práce FF UHK
Mgr. Kateřina Loskotová, tel.: 493 331 515, e-mail: katerina.loskotova@uhk.cz

Úřední hodiny:
Úterý     13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 10:00  
Pátek 7:30 – 10:30 a 13:00 – 14:00
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Oddělení vědy a výzkumu 
budova B, 2. patro, kancelář 23170
Bc. Zuzana Řezníčková, tel.: 493 331 214, e-mail: zuzana.reznickova@uhk.cz
Ing. Petra Dosedlová, tel.: 493 331 216, e-mail: petra.dosedlova@uhk.cz

budova B, 2. patro, kancelář 23030
Ing. Veronika Škodrnová, tel.: 493 331 219, e-mail: veronika.skodrnova@uhk.cz

Zahraniční oddělení
budova B, 2. patro, kancelář 23160
Vedoucí: Mgr. Martina Eliášová, tel.: 493 331 212, e-mail: martina.eliasova@uhk.cz
Mgr. Markéta Machačová, tel.: 493 331 218, e-mail: marketa.machacova@uhk.cz
Mgr. et Mgr. Věra Kouřimová, tel.: 493 331 265, vera.kourimova@uhk.cz
Mgr. Tomáš Herčík, tel.: 493 331 265, tel.: tomas.hercik@uhk.cz
Mgr. Matyáš Strnad, tel.: 493 331 265, matyas.strnad@uhk.cz

Oddělení vnějších vztahů
budova B, 2. patro, kancelář 23170
Mgr. Veronika Střítecká, tel.: 493 331 217, e-mail: veronika.stritecka@uhk.cz 

Projektové oddělení
budova B, 2. patro, kancelář 23150
Mgr. Michal Strobach, Ph.D., tel.: 493 332 905, e-mail: michal.strobach@uhk.cz

Centrum informačních technologií
budova B, přízemí, kancelář 21121
Michal Říha, tel.: 493 331 215, e-mail: michal.riha@uhk.cz

Centrum služeb
budova B, 1. patro, kancelář 22160; e-mail: podpora.ff@uhk.cz ; tel.: 493 331 225 

Lesákova knihovna
budova B, přízemí vpravo; tel.: 493 331 229

Příruční knihovna pro studenty sociálních oborů
budova E, 1. patro, místnost 52440, tel.: 493 331 546

E-shop publikací akademických pracovníků FF UHK

Zázemí pro studenty FF UHK
Počítačové učebny
1. patro vlevo, učebny B11 a B12

Relaxační místnost pro studenty –  ZašíFFárna
Suterén, budova B

Komfortně vybavená místnost pro odpočinek i studium s připojením Wi–Fi (Eduroam) 
a nově také mikrovlnnou troubou. Prostor může být též využíván ke konání akcí student-
ských klubů FF UHK. Pro případné rezervace kontaktujte asistentku děkanky FF UHK.  

Relaxační místnost pro studenti ÚSP FF UHK
2. NP, budova E, místnost 52450

Bistro U Dvou přátel
Přízemí, budova E

Moderní a příjemné prostředí pro občerstvení všeho druhu a odpočinek.  

Celouniverzitní pracoviště
Univerzitní knihovna 
budova A (Objekt společné výuky UHK – Hradecká 1227)
e-mail: knihovna@uhk.cz
tel.: 493 331 333

Vysokoškolské koleje
budova K, Palachova 1129
e-mail: koleje@uhk.cz 
tel.: 493 336 000, 493 336 103

Poradenské centrum
budova A (Objekt společné výuky - Hradecká 1227), místnost 2452 (přízemí vpravo)
e-mail: poradna@uhk.cz 
tel.: 493 331 389
Facebook: Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové

Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové je zařízení s celouniverzitní působ-
ností, jehož posláním je provázet studenty při studiu a prostřednictvím nabízených slu-
žeb podporovat jejich profesní a osobní rozvoj. Vybrané služby jsou poskytovány taktéž 
uchazečům o studium a absolventům Univerzity Hradec Králové do dvou let od ukončení 
studia. Poradenské centrum se člení do čtyř subjektů, jimiž jsou Pedagogicko-psychologic-
ká poradna, Středisko podpory studentů se specifickými potřebami Augustin, Psychotera-
peuticko-duchovní poradna a Kariérní centrum a sociální poradna.

Cílem Kariérního centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy Uni-
verzity Hradec Králové na situaci na trhu práce s ohledem na jejich obor a osobnostní 
předpoklady. Naší snahou je, za pomoci celé škály nástrojů individuálního i skupinového 
poradenství a dalších aktivit, zvyšovat úspěšnost absolventů na trhu práce. Neprofesním 
vzděláváním a sebezkušenostními aktivitami připravujeme studenty a absolventy na hle-
dání zaměstnání, účast na výběrových řízeních i adaptační proces po nástupu do zaměst-
nání.

Kariérní web
Nabídky zaměstnání a brigád: kariera.uhk.cz 
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Studijní a zkušební řád UHK

Stipendijní řád UHK

Disciplinární řád FF UHK (Disciplinární řád UHK pro studenty oborů ÚSP FF UHK)

Statut Filozofické fakulty UHK

Výnos děkanky č. 12/2018 – „Zápis předmětů a zápisy do akademického roku 2018/2019“

Výnos děkana č. 1/2006 – „Užívání elektronické pošty“

Při studiu se student dále řídí výnosy rektora a výnosy děkanky.

Pravidla studia
Studenti UHK jsou evidováni v informačním systému STAG. Ve STAGu jsou uložena 

osobní data studenta a také veškeré informace, které se týkají průběhu studia. Studium na 
FF UHK se řídí Studijním a zkušebním řádem UHK. Všechny důležité vnitřní předpisy jsou 
zveřejněny na webových stránkách UHK v sekci Úřední deska FF UHK.

GDPR
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) si vás Univerzita Hradec Králové dovoluje informovat o podmínkách, za jakých jsou 
zpracovávány vámi poskytované osobní údaje. 

Seznámit se se zásadami a účely zpracování osobních údajů včetně vašich práv můžete 
na webových stránkách Univerzity Hradec Králové na této adrese: https://www.uhk.cz/cs
-CZ/UHK/O-univerzite/Informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju-na#UHK-Article

Poplatky spojené se studiem
Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená 

o jeden rok, uhradí vyměřenou částku za každých dalších započatých šest měsíců studia, 
a to bez ohledu na formu studia.  Tato částka je jednotná pro všechny obory FF, a to 14 
000 Kč.

Do doby studia se započítávají též doby všech předchozích studií v bakalářských a ma-
gisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než úspěšným absolvováním 
(nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program 
stejného typu). 

Student, který zahájí studium v akademickém roce 2018/2019 a vztahují se na něj pod-
mínky úhrady poplatků za studium, bude o vyměření poplatku písemně vyrozuměn.

Imatrikulační slib
Každý nový student při svém vstupu na akademickou půdu skládá při slavnostním 

aktu zahajujícím jeho studium imatrikulační slib. Letos se imatrikulace studentů koná 22. 
října 2018 (pro studenty Ústavu sociální práce FF UHK 25. října 2018).

Pro studenty FF vyjma oborů garantovaných ÚSP FF UHK
„Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny povinnosti a závazky, které vyplý-

vají z mého přijetí a studia na vysoké škole. Prohlašuji, že vynaložím veškeré své studijní  
a pracovní úsilí k tomu, abych dosáhl(a) vysokého stupně odborných znalostí a schopností. 
Slibuji, že jako student(ka) Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové budu svým jedná-
ním i prací ctít svou alma mater a přispívat tak k její obecné vážnosti.“

Pro studenty ÚSP FF UHK
„Slibuji, že během studia na Univerzitě Hradec Králové si osvojím maximum vědomostí 

a dovedností, abych své příští povolání mohl/mohla vykonávat kvalifikovaně a odpovědně 
v souladu s potřebami každého jednotlivce i svobodné občanské společnosti jako celku. Sli-
buji, že budu platným členem/platnou členkou akademické obce této školy a učiním vše pro 
její prospěch a dobré jméno.“ 

Důležité termíny akademického roku 2018/2019 
ZIMNÍ SEMESTR
24. 9. 2018 - 21. 12. 2018 výuka v zimním semestru
22. 12. 2018 - 1. 1. 2019 vánoční/zimní prázdniny
2. 1. 2019 - 8. 2. 2019 zkouškové období

LETNÍ SEMESTR
11. 2. 2019 - 10. 5. 2019 výuka v letním semestru
13. 5. 2019 - 28. 6. 2019 zkouškové období 
1. 7. 2019 - 25. 8. 2019 letní prázdniny
19. 8. 2019 - 30. 8. 2019 zkouškové období (ve výjimečných případech)

OSTATNÍ TERMÍNY
22. 10. 2018 promoce, imatrikulace studijních programů UHK
25. 10. 2018 promoce, imatrikulace studijních programů FF
27. 6. 2019 - 28. 6. 2019 promoce
31. 8. 2019 ukončení akademického roku

Stipendia
Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je určeno pro studenty, kteří splnili podmínky pro jeho zís-
kání (Stipendijní řád UHK, Výnos děkana). Stipendium je vypláceno zpětně podle výsledků 
studia v předcházejícím akademickém roce v průběhu zimního semestru roku následu-
jícího. O přiznání prospěchového stipendia se nežádá. Seznam studentů, kteří splnili 
podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, bývá zveřejněn začátkem listopadu na 
webových stránkách.
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Přihlášení do počítačové sítě
Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) získáte u zápisu. Platí v rámci celé 

univerzity. Pokud budete studovat obory na více součástech UHK, budete stále používat 
stejné jméno a heslo. Platnost hesla vyprší po 90 dnech, v posledních dnech budete upo-
zorněni na nutnost změny. Uživatelské jméno je ve tvaru prijmjm1 (5 písmen z příjmení, 2 
z křestního jména a pořadové číslo). Heslo je ve tvaru UHK(tečka)rodné číslo (celé bez 
lomítka = 10 číslic).

Pokud se hlásíte do počítačové sítě odjinud než ze školy (nebo kolejí, univerzitní 
knihovny), uvádějte uživatelské jméno ve tvaru uhk\uživatelské jméno. Pro přihlašování 
do portálu IS/STAG (http://stag.uhk.cz), on-line výukových prostředí Blackboard (http://
oliva.uhk.cz) a Moodle (http://kurzy.uhk.cz) ho zadávejte v prostém tvaru prijmjm1. Heslo 
je vždy stejné.

Ubytovací a sociální stipendia 
O ubytovací stipendium student nežádá, je mu přiznáno a následně vyplaceno auto-

maticky na základě vyhodnocení údajů (trvalé bydliště) ve STAGu. Student musí mít ve 
STAGu vyplněn bankovní účet.

O sociální stipendium student nežádá ve STAGu, ale prostřednictvím formuláře „Žá-
dost o přiznání sociálního stipendia“, který vyplní a spolu s potvrzením z odboru státní 
sociální podpory („Sdělení pro účely přiznání stipendia“) donese na studijní oddělení. Od-
bor státní sociální podpory potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vystavuje na 
vyžádání (nerozesílá ho automaticky). V tomto sdělení musí být uvedeno, že příjem rodiny 
žadatele zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil 
součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Student podávající žádost o so- 
ciální stipendium musí mít ve STAGu vyplněn bankovní účet.

Přehled stipendií studenta (ubytovací, sociální) je k dispozici ve STAGu v záložce Moje 
studium – Moje údaje – Stipendia studenta.

IS/STAG
IS/STAG je informační systém studijní agendy určený pro administraci studia. Eviduje 

osobní údaje studentů, zapsané předměty, známky, rozvrh, podané žádosti atd. Podrob-
nější informace a návody najdete na http://wiki-is.uhk.cz. Pro studenty je přístupný webo-
vý portál na adrese http://stag.uhk.cz, přihlásíte se do něj pomocí stejných přístupových 
údajů jako do sítě UHK.

Hlavní menu v portálu je horizontální, nejvíce z něj využijete záložku Moje studium. 
Po kliknutí na tuto záložku se pod hlavní lištou otevře stránka s portlety (jednotlivými apli-
kacemi orámovanými názvem a popiskem). V levém sloupci se zobrazí seznam podstránek. 
Na začátku studia použijete odkazy Moje údaje (kde můžete doplnit některé své kontaktní 
údaje), Předzápis nebo Grafický předzápis (kde si vyberete předměty do studijního plánu 
a upravíte rozvrh). V části Průběh studia pak najdete přehled svých zapsaných předmětů, 
splněných zkoušek a svůj rozvrh.

Úprava osobních údajů
V horním menu klikněte na odkaz Moje studium, poté v levém menu klikněte na od-

kaz Moje údaje. V portletu Úprava osobních údajů studenta klikněte na příslušnou kartu. 
Na kartě Trvalá adresa si zkontrolujte adresu trvalého bydliště. Údaj je čerpán z Vaší při-
hlášky, opravit ho může pouze studijní oddělení po kontrole občanského průkazu. 

Na kartě Adresa určená pro doručování a další kontakty si můžete sami nastavit kore-
spondenční adresu (pouze pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště) a telefonní číslo. 
Při vyplňování adresy nejdříve zadejte obci, okres se vyplní automaticky. V poli pro část 
obce můžete vybrat z rozbalovací nabídky částí obce. Do položky pošta vyberte z nabídky 
PSČ. Vyplňte ulici a číslo domu, formulář uložte kliknutím na tlačítko Uložit. Na kartě Ban-
kovní účet vyplňte číslo Vašeho účtu, na který Vám může být posláno stipendium.

Výběr předmětů do studijního plánu
V horním menu klikněte na odkaz Moje studium, poté v levém menu klikněte na od-

kaz Grafický předzápis. V levé tabulce se zobrazí bloky studijního plánu (růžové povinné, 
modré povinně volitelné, zelené volitelné). 

Klikněte na zkratku předmětu v pravé tabulce, v novém okně se otevřou základní in-
formace o předmětu, klikněte na tlačítko Vybrat. Pokračujte s výběrem dalších předmětů 
stejným způsobem. Pokud máte vybrané všechny předměty, klikněte na tlačítko Uložit 
změny pod tabulkou. 

Na kartě Vizualizace najdete studijní plán svého oboru. Pokud si budete chtít zapsat 
i předměty z jiných studijních plánů, je nutné je vyhledat. K tomu slouží karta Vyhledat 
předmět. Pokud neznáte přesnou zkratku předmětu nebo název, můžete vyplnit počáteční 
písmena a ponechat znak % - vyhledají se tak předměty začínající na vyplněné znaky. Dále 
postupujte stejně jako v předchozím případě.

Přihlášení rozvrhových akcí
Přihlášení na rozvrhové akce (přednášky, cvičení) je povoleno v termínech dle harmo-

nogramu akademického roku příslušné součásti UHK. V horním menu klikněte na odkaz 
Moje studium, poté v levém menu klikněte na odkaz Grafický předzápis. U předmětů 
zapsaných ve svém studijním plánu můžete vybírat příslušné rozvrhové akce. Ve spodní 
části obrazovky v části pro rozvrh klikněte na zkratku předmětu. V novém okně se zobrazí 
všechny akce předmětu. Podle způsobu výuky předmětu zaškrtněte příslušné akce (před-
nášky, cvičení atd.), vždy jen jednu daného typu. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Oddělení vědy a výzkumu sídlí v druhém patře budovy FF UHK – nalevo od schodů. Po-
skytuje informace o vědeckých projektech, zpracovává dokumentaci pro podávání projektů  
a žádostí o granty. OVV spravuje osobní bibliografickou databázi, která slouží k přehledu 
všech vědeckých prací akademických pracovníků i studentů. OVV administruje odměny za 
publikační výstupy, na které má každý autor publikace nárok dle Výnosu děkanky č. 6/2017 
9/2018. Studenti magisterského a doktorského stupně studia s výbornými studijními vý-
sledky se mohou zapojit do vědeckých projektů akademických pracovníků (např. Grantová 
agentura ČR, projekty Ministerstva kultury NAKI, apod.).

Oddělení vědy a výzkumu
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Stát Název univerzity
Estonsko Tallinn University
Estonsko University of Tartu
Francie Paris West University Nanterre La Défense
Francie Université Bordeaux Montaigne

Vědecké projekty
Filozofická fakulta každoročně vyhlašuje Studentskou grantovou soutěž, tzv. Speci-

fický výzkum. Tato dotace podporuje výzkumné projekty v oborech, jimiž se zabývá, tedy 
africká studia, archeologie, archivnictví, filozofie, historie, latinskoamerická studia, polito-
logie, pomocné vědy historické, sociologie, sociální práce. 

Studentská grantová soutěž má na FF tradici a každoročně je podpořeno několik de-
sítek projektů, díky nimž se škola dostává stále významněji do povědomí odborníků i ve-
řejnosti. Soutěž je vyhlašována každoročně zpravidla v měsíci únoru a je primárně určena 
studentům navazujícího magisterského a doktorského studia.

Zahraniční oddělení
Stipendijní pobyty v zahraničí

Zahraniční oddělení sídlí v druhém patře budovy FF UHK.  Poskytuje informace a rady 
týkající se stipendijních pobytů v zahraničí:

ERASMUS+
Erasmus+ studijní pobyt představuje možnost studia na zahraniční partnerské in-
stituci, aktuální přehled partnerů naleznete na stránkách Zahraničního oddělení 
(FF má aktuálně téměř sto partnerských univerzit), výběrové řízení na akademický 
rok 2019/2020 se uskuteční na jaře 2019. Na studijní pobyty může vyjet student po 
absolvování nejméně jednoho roku vysokoškolského studia, tj. student se může již  
v prvním ročníku studia přihlásit do výběrového řízení, mobilita se následně uskuteční 
ve druhém ročníku studia.

Erasmus+ praktická stáž v délce 2 až 12 měsíců umožňuje studentům načerpat od-
borné zkušenosti na trhu práce v 27 zemích EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Tu-
recko a Makedonie. Na praktickou stáž může student vyjet již v prvním ročníku studia. 
Výběrové řízení je realizováno průběžně v akademickém roce – sledujte nástěnky, web 
a školní e-mail.

Student může v rámci Erasmu absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí 
v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, navazující 
magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 
měsíců praktické stáže či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 
12 měsíců v jednom studijním cyklu.

Dle země pobytu se určuje výše stipendia - pro studijní pobyty je od 450 do 630 EUR/
měsíc, u praktických stáží od 600 do 780 EUR/měsíc.

Seznam partnerských univerzit ERASMUS – studijní pobyty

Francie Université Lille Droit et Santé
Francie Université Bordeaux Montaigne
Chorvatsko Juraj Dobrila University of Pula
Chorvatsko University of Zagreb
Itálie University of Palermo
Itálie University of Eastern Piedmont "Amedeo 

Avogadro"
Itálie The University of Milan
Itálie University of Salerno
Itálie University of Naples Federico II
Itálie University of Sassari
Kypr University of Cyprus
Litva Mykolas Romeris University
Litva Vilnius University
Lotyšsko University of Latvia
Maďarsko University of Szeged
Německo Justus Liebig University Giessen
Německo University of Koblenz-Landau
Německo Hochschule Merseburg, University of Applied 

Sciences
Německo Julius-Maximilians-University Würzurg
Německo University of Hamburg
Německo Johannes Gutenberg University Mainz
Německo Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Německo Catholic University of Applied Sciences 

Freiburg
Německo University of Applied Sciences in Koblenz
Německo Catholic University of Applied Sciences of 

North Rhine – Westphalia
Německo Frankfurt University of Applied Sciences
Německo University of Regensburg
Německo University of Mannheim
Nizozemsko Saxion University of Applied Sciences
Norsko University of Oslo
Norsko Nord University
Norsko Inland Norway University of Applied Sciences
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Norsko University of Stavanger
Polsko Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Polsko Adam Mickiewicz University in Poznań
Polsko University of Wrocław
Polsko University of Opole
Polsko Akademia Ignatianum w Krakowie
Polsko Jagiellonian University
Polsko Pomeranian University in Slupsk
Polsko University of Zielona Góra
Polsko Nicolas Copernicus University
Polsko Siedlce University of Natrual Sciences and 

Humanities
Polsko Pedagogical University of Cracow
Polsko University of Gdansk
Portugalsko University of Coimbra
Portugalsko Polytechnic Institute of Coimbra
Portugalsko University of Évora
Rakousko Alps-Adriatic University of Klagenfurt
Rumunsko “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia
Rumunsko Transilvania University of Brasov
Rumunsko Babes-Bolyai University
Rumunsko University of Bucharest
Rumunsko University of Petrosani
Rumunsko West University of Timisoara
Řecko University of Ioannina
Slovinsko University of Ljubljana
Slovensko Matej Bel University in Banská Bystrica
Slovensko Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Slovensko Constantine the Philosopher University
Slovensko Comenius University in Bratislava
Slovensko University of Presov
Slovensko Trnava University in Trnava
Slovensko Catholic University in Ružomberok  
Španělsko University of Granada
Španělsko University of Salamanca

Španělsko University of A Coruna
Španělsko Universidad Autonoma de Madrid (SCEU LA 

SALLE)
Španělsko Universidad Rey Juan Carlos
Španělsko Public University of Navarre
Španělsko University of Valladolid
Švédsko Dalarna University
Turecko Başkent University
Turecko Mugla Sitki Koçman University
Turecko Sakarya University
Turecko Karadeniz Technical University
Turecko Balikesir University
Turecko Beykent University
Turecko Dokuz Eylul University
Turecko Marmara University
Velká Británie The University of Sheffield

Mimoevropské studijní pobyty
FF UHK nabízí i mobility na partnerské univerzity mimo Evropu.

Seznam mimoevropských partnerských univerzit

Stát Název univerzity
Argentina Universidad Nacional del Nordeste 
Argentina Universidad Nacional de General de San 

Martín
Arménie Yerevan State University
Bolívie Universidad Mayor de San Simón
Bolívie Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca
Brazílie Universidade Federal de Santa Catarina
Brazílie Univates University Center
Brazílie Universidade Federal de Lavras 
Brazílie Universidade Federal de Minas Gerais
Brazílie Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro
ČLR Yangtze University
ČLR - Hong Kong Lingnan University
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Ekvádor Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, FLACSO

Etiopie Addis Ababa University
Ghana University of Ghana
Chile Universidad de Desarrollo
Chile Universidad San Sebastián
JAR Stellenbosch University
Jižní Korea Kookmin University
Jižní Korea Hanshin University
Jižní Korea Soongsil University
Jižní Korea Sangmyung University
Kazachstán Kazakh Ablai University of International 

Relations & World Languages
Kapverdy Universidade Jean Piaget de Cabo Verde
Keňa University of Nairobi
Kolumbie Pontificia Universidad Javeriana, Cali
Kolumbie Universidad de Antioquia
Mexiko Universidad Autónoma del Estado de Hidal-

go
Mexiko Universidad Autónoma del Estado de México
Nigérie Nile University of Nigeria
Nigérie University of Port Harcourt
Nikaragua Universidad Nacional Autónoma de Nicara-

gua, León
Peru Pontificia Universidad Católica de Peru
Peru Universidad San Cristóbal de Huamanga
Rwanda University of Rwanda
Rusko Institute for the Humanities and Information 

Technologies (IGUMO & IT)
Rusko Russian New University
Tchaj-wan Soochow University
Tchaj-wan National Pingtung University of Science and 

Technology
Ukrajina National Pedagogical Dragomanov University
USA Howard University
USA Georgia Colleague
USA Missouri Southern State University

Venezuela Universidad de los Andes
Zambie University of Zambia

Zahraniční odborné stáže podporované FF 

Studenti FF UHK mají šanci vyrazit na studijní pobyt, pracovní či výzkumnou stáž, let-
ní školu nebo jazykový kurz v zahraničí s finanční podporou své fakulty. Od června 
2017 nabízí fakulta speciální stipendium pro studenty, kteří stráví minimálně 31 dnů 
v zahraničí a budou rozvíjet své znalosti ve studovaném oboru. Finanční podpora je 
rozdělena na cestovní a pobytové stipendium, výše cestovního stipendia se pohybuje 
od 2 000 CZK do 12 000 CZK, výše pobytového stipendia pak od 6 000 CZK do 12 000 
CZK za každý měsíc pobytu. 

Další zahraniční stipendijní programy

Stipendijní pobyty Akademické informační agentury – možnost studia po celém 
světě

Mnoho dalších příležitostí: USA, Německo, Rakousko, střední Evropa, Norsko, Švý-
carsko, letní školy, konference, semináře apod.

Centrum služeb je první zastávka pro studenty, kteří potřebují pomoc se změnou hes-
la (pro studenty sociálních oborů zajišťuje Mgr. Loskotová na Studijním oddělení ÚSP FF 
UHK) či odblokováním univerzitního účtu, připojením k internetu, při ztrátě či nálezu 
předmětů na Filozofické fakultě UHK. Centrum dále poskytuje technickou podporu při 
problémech s připojením na univerzitní poštu a jiné školní servery nebo při tisku doku-
mentů na školních tiskárnách. Kromě využití tohoto servisu si zde studenti mohou do-
bít své studentské karty, které slouží pro tisk a kopírování na všech volně dostupných 
tiskárnách v budovách UHK. Dále Centrum služeb FF UHK nabízí laminaci dokumentů, 
svazování do kroužkové vazby nebo vypálení CD či DVD. Centrum naleznete v prvním 
patře na konci chodby vlevo.

Požadavky pro tvorbu hesla ke školním účtům (STAG, posta.uhk.cz a další): 
Minimální délka hesla je 8 znaků a heslo nesmí obsahovat přihlašovací jméno, příjmení 

ani křestní jméno (ani jejich část). Heslo musí obsahovat nejméně jedno malé písmeno, 
jedno velké písmeno a jednu číslici (například „Heslo123“). Při tvorbě hesel doporučujeme 
nepoužívat písmena s diakritikou. Heslo je třeba každých 90 dní změnit, poté vyprší jeho 
platnost. 

Systém Vám nedovolí při změně použít heslo již dříve použité, pamatuje si pět posled-
ních hesel. Pro případ zapomenutí hesla vám doporučujeme nastavit si kontrolní otázku 
a odpověď na adrese https://helpdesk-cit.uhk.cz/otazka. Uživatelé, kteří mají kontrolní 
otázku a odpověď nastavenou, mohou v případě problémů požádat o změnu hesla tele-
fonicky naše pracovníky. Heslo si k nám můžete přijít změnit i osobně. V tomto případě si 
ověříme vaši totožnost pomocí občanského průkazu nebo studentské karty. Prostřednic-
tvím e-mailu heslo změnit nelze.

Centrum služeb FF UHK
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Otevírací doba
V semestru: pondělí až čtvrtek 7:00 – 20:00, pátek do 19:00
Ve zkouškovém období: 7:30 – 16:00
Letní prázdniny: dle rozpisu na CS a blogu

Studenti FF UHK se mohou zapojit také do spolkové činnosti, jelikož téměř všechny ka-
tedry i historický ústav mají své studentské kluby. Ty pořádají v průběhu roku studentské 
semináře, konference, diskusní a přednáškové akce, které se těší vysoké návštěvnosti, ale 
také neformální setkání studentů se svými vyučujícími. Studentský život na fakultě tedy 
rozhodně účastí na přednáškách a seminářích nekončí. 

Přehled studijních spolků při FF UHK: 
První studentský sociologický klub SH1UK – při Katedře sociologie FF UHK 

Politologický klub – při Katedře politologie FF UHK 

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti – při Katedře pomocných věd 
historických a archivnictví FF UHK 

Studentský historický klub – při Historickém ústavu FF UHK 

Studentský klub Libomudravna – při Katedře filozofie a společenských věd FF UHK

Studentský klub archeologie UHK – při Katedře archeologie FF UHK

Debatní klub ÚSP - při Ústavu sociální práce FF UHK

Studentské spolky

Užitečné internetové stránky
www.uhk.cz Stránky Univerzity Hradec Králové. Pro 

přístup k interním informacím se musíte 
přihlásit pomocí svého uživatelského jména 
a hesla. 

portal.ff.uhk.cz Oficiální portál kateder Filozofické fakulty 
UHK

kurzy.uhk.cz Virtuální studijní prostředí Moodle
www.uhk.cz/karty Základní informace o průkazech na UHK
www.uhk.cz/heslo Změna hesla pro přístup k UHK účtům (STAG, 

el. pošta)
helpdesk-cit.uhk.cz/otazka/ Nastavení kontrolní otázky pro změnu hesla 

po telefonu
centrumsluzebff.blogspot.cz/p/navody.
html

Návody pro tisk, STAG, připojení k Eduroam

evskp.uhk.cz Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací 
Archivu UHK

eshop.uhk.cz E-shop publikací Univerzity Hradec Králové
centrumsluzebff.blogspot.cz Neoficiální blog Centra služeb Filozofické 

fakulty UHK
www.svkhk.cz Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
www.knihovnahk.cz Knihovna města Hradec Králové
www.hradeckralove.org Magistrát města Hradec Králové
www.dpmhk.cz Dopravní podnik města Hradce Králové 

(jízdní řády) 
www.fnhk.cz Fakultní nemocnice Hradec Králové
www.facebook.com/debatniklubusp/ Debatní klub studentů Ústavu sociální práce 

FF UHK
www.fnhk.cz Fakultní nemocnice Hradec Králové

Aby měli naši studenti neustále přehled o aktuálním dění na FF UHK, najdou svou 
fakultu i na sociálních sítích. Snadno a rychle tak mají k dispozici veškeré pozvánky na 
akce, které fakulta či její spřátelené organizace pořádají, jsou informováni o studijních ak-
tualitách, nových publikacích akademických pracovníků i nabídkách zahraničních výjezdů, 
stáží, praxí, brigád či zaměstnání. 

Nic vám neunikne, pokud se stanete našimi přáteli na sociálních sítích nebo budete 
odebírat naše novinky. Také naše katedry a ústavy mají své profily na Facebooku, které 
přinášejí studentům aktuální informace. Těšíme se na vaše „lajky“! 

FF UHK na sociálních sítích

Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové

@FF_UHK

Filozofická fakulta, UHK

@ff.uhk
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Každý nový student Univerzity Hradec Králové musí být řádně proškolen o zásadách 
bezpečnostního chování na fakultě. Abyste věděli, čeho se vyvarovat a co naopak učinit, 
pokud nastane krizová situace, přečtěte si, prosím, pečlivě následující stránky věnované 
požární ochraně a bezpečnosti práce.

Požární ochrana 
Seznámení se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní ustanovení 
Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů  

a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimo-
řádných událostech. 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život 
a zdraví osob, zvířata majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořád-
ných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému 
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okol-
nost, a potřebnou věcnou pomoc. 

Základní povinnosti fyzických osob
Fyzická osoba je povinna: 
počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektric-
kých, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, plnit 
příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.  

Osobní pomoc 
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: 
provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, 
nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit na určeném místě zjištěný 
požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany 
na výzvu velitele zásahu, velitele požární ochrany nebo obce. 

Fyzická osoba nesmí: 
vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového vo-
lání, poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů 
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. 

Odpovědnost za požární ochranu:
Za požární ochranu podle zákona odpovídá statutární orgán. 

Základní pokyny pro provádění a organizaci požární ochrany na UHK:

1. Směrnice kvěstora č. 2/2017 Zajištění požární ochrany je zveřejněna na úřední desce  
UHK – (https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Uredni-deska/Uredni-deska-univerzity.aspx).

Záznam o požární ochraně a bezpečnosti práce 
pro studenty 

2. Výuka je soustředěna do těchto objektů: 

Hradec Králové – náměstí Svobody 331
Hradec Králové – Hradecká 1227
Hradec Králové – Víta Nejedlého 573

3. Povinnosti studentů:
dodržovat zákaz kouření ve všech objektech,

počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, 

v případě zjištění požáru jej uhasit a není-li to v jejich silách, přivolat pomoc způsobem 
uvedeným 

v požárních poplachových směrnicích a ohlásit každý – i uhašený – požár svému nadří-
zenému, 

v mimopracovní době nebo na výzvu ostrahy se zapsat do knihy návštěv,

udržovat na svém pracovišti pořádek, odstraňovat nebo nahlásit zjištěné závady své-
mu nadřízenému, 

nemanipulovat s hořlavými kapalinami ani jinak je používat, pokud jejich používání 
nevyplývá z pracovní náplně. Při rozlití hořlavých kapalin provést ihned jejich likvidaci 
bezpečným způsobem (pozor na samovznícení kapalin!), 

neprovádět bez řádné kvalifikace a určení práce vyučujícím činnosti, které by mohly 
vést ke vzniku požáru, 

neprovádět bez řádné kvalifikace práce s tlakovými láhvemi, 

poskytnout dle svých možností pomoc při likvidaci požáru či jiných pohrom, udržovat 
volné únikové cesty a východy, 

v případě požáru spolupracovat na evakuaci osob, při vyhlášení cvičného evakuačního 
poplachu opustit objekt a shromáždit se na určeném místě. 

4. Evakuace osob a způsob vyhlášení požárního poplachu
Pro každý objekt jsou určeny zvláštní podmínky evakuace osob a je povinností každého 
seznámit se: 

s požární poplachovou směrnicí, 

s únikovými cestami, 

s požárním řádem je-li pro daný objekt vypracován. 

Požární poplachová směrnice a grafické znázornění únikových cest je umístěno na 
nástěnkách v každém podlaží výše jmenovaných objektů.

Způsob vyhlášení požárního poplachu – podle pokynů v Požární poplachové směrnici  
v každé budově UHK
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5. Zvláštní upozornění 
Výtahy se v případě požáru nesmějí v žádném z výše uvedených objektů používat k úniku. 
Kabiny nejsou požárně bezpečné, kromě výtahu označené jako evakuační 

6. Hasicí přístroje 
V objektech jsou pro první hasební zásah umístěny převážně hasicí přístroje práškové, 
vodní a CO2. 

Vodní hasicí přístroj: 
Používá se k hašení požáru třídy A – požáry pevných látek, jako jsou dřevo, papír, textilie, 
atd. 
Nesmí se použít pro hašení elektrických zařízení pod napětím. 
Hasicí prostředek je voda s přísadou potaše. Dostřik 4–6 m.  

Práškový hasicí přístroj: 
Používá se k hašení požáru třídy A – požáry pevných látek, jako jsou dřevo, papír, textilie. 
B – požáry tekutých látek, jako jsou benzin, oleje, xylen. 
C – požáry plynných látek, jako jsou svítiplyn, acetylen, vodík. 
Lze použít pro hašení zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V!!! 
Obsluha je znázorněna na každém hasicím přístroji. 

Hasicí přístroj s obsahem kysličníku uhličitého CO2: 
Používá se k hašení požáru třídy B – požáry tekutých látek, jako jsou benzin, oleje, xylen. 
C – požáry plynných látek, jako jsou svítiplyn, acetylen, vodík. 
Hasicí prostředek kysličník uhličitý.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Listina základních práv a svobod stanoví základní práva a svobody, které vyplývají z mezi-
národních úmluv, jimiž je Česká republika vázána. 

Směrnice kvestora č. 3/2017 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zveřejněna 
na úřední desce univerzity (https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Uredni-deska/Uredni-deska-u-
niverzity.aspx).

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci mají význam zejména: 

právo žen a mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví 
při práci a na zvýšené 

zvláštní pracovní podmínky, 

právo každého na ochranu zdraví. 

Základní práva jsou součástí sociálních práv a jsou podrobně rozpracovány v zákonech, 
zejména v zákoníku práce a v zákoně o péči o zdraví lidu. Základní práva a svobody jsou 
pod ochranou soudní moci. 

V souvislosti s těmito zákony je třeba dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, popř. 
život a zdraví jiných fyzických osob.

Zejména je třeba: 
dodržovat právní předpisy vztahující se k BOZP,

dodržovat ostatní předpisy vztahující se k vykonávané činnosti zvláště na technických 
zařízeních (výpočetní technika), laboratorních zařízeních jak fyzikálních, tak chemic-
kých, 

dodržovat zásady bezpečného a slušného chování na pracovištích a při tělesné vý-
chově, 

používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení, 

nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky a nenastupovat pod 
jejich vlivem k výuce ani k jiným pracovním činnostem, 

dodržovat stanovený zákaz kouření ve všech prostorách UHK, 

oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZP, 

podrobit se lékařskému vyšetření, které může vyžadovat vedení univerzity.

Školní úrazy 
Školním úrazem je úraz, který se stal studentům při vyučování ve školách nebo při účasti 
na výchovné a vzdělávací činnosti pořádané školou a s touto účastí přímo související. Za 
činnost organizovanou školou se považuje i činnost organizovaná pedagogickými pracov-
níky jednajícími jménem školy.  

Přímou souvislostí s výchovou a vyučovací činností školy se rozumí zejména: 
práce studentů v laboratořích a při předepsané praktické výuce, 

pobyt studentů při povinné tělesné výchově na sportovišti, 

účast studentů na výletech, zájezdech, putování, koupání, lyžování, exkurzích, spor-
tovních soutěžích organizovaných školou a za dozoru školských pracovníků.

Za školní úraz není považován úraz, který se stane při cestě do školy a zpět. Cesta do školy 
končí vstupem do budovy školy případně vstupem do jiného objektu určeného pro výuku. 
Cesta ze školy začíná odchodem z objektu. Úkony související s plněním učebních úkolů 
nejsou stravování, cesta ke stravování, ošetření apod.

Evidence a odškodnění školního úrazu studenta vysoké školy. 
Evidenci studentů, kteří utrpěli školní úraz, vede škola na tiskopise „Záznam o školním 
úrazu studenta vysoké školy“. 

Podkladem pro jednorázové odškodnění školního úrazu jsou tiskopisy: 
(1) sepsaný „Záznam o školním úrazu studenta VŠ“, vyplněný společně s vyučujícím, 

(2) potvrzený „Lékařský posudek“ a bodové ohodnocení úrazu (bolestné) – provádí lékař, 

(3) příjmový doklad za lékařský administrativní výkon – vystavuje lékař. 

Tiskopisy ad (1) a (2) jsou k dispozici na sekretariátech příslušných fakult-kateder, kde úraz 
vznikl.
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Odškodnění za školní úraz  
Pracoviště předá vyplněné tiskopisy referentovi BOZP, který provede vyhodnocení úrazu. 
Odškodnění úrazu je jednorázové a nesmí se zaměňovat se zdravotním pojištěním nebo se 
soukromým úrazovým pojištěním. Okamžitému hlášení (např. telefonem, faxem) podléhají 
těžké, hromadné a smrtelné úrazy. 

Tyto úrazy se hlásí:  

Policii ČR, 

Inspektorátu bezpečnosti práce, 

MŠMT, 

UHK. 

Odpovědnost za škodu, která vznikla studentům fakulty při teoretickém vyučování a při 
praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá fakulta; pokud ke 
škodě došlo při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé sou-
vislosti s ním, odpovídá za ni právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování probíhalo. 

Důležitá telefonní čísla: 
Rychlá záchranná pomoc v ČR ……...  155 

Policie ČR ……………………………….... 158 

Hasičský záchranný sbor v ČR ……....  150

Děkanka
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

S kým se budete na FF UHK setkávat

Proděkanka pro studijní záležitosti 
Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum 
Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D. 

Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy 
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 

Tajemnice
Ing. Ivana Svobodová

Asistentka děkanky  
Bc. Monika Zemánková

Vedoucí studijního oddělení 
Ing. Eva Letochová
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Referentka studijního oddělení 
Mgr. Kateřina Chaloupková

Referentka studijního oddělení 
Kateřina Zárubová

Vedoucí zahraničního oddělení
Mgr. Martina Eliášová

Referent zahraničního oddělení
Mgr. Tomáš Herčík

Referentka zahraničního oddělení
Mgr. Markéta Machačová

Referentka zahraničního oddělení
Mgr. et Mgr. Věra Kouřimová

Referentka studijního oddělení
PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.

Referentka studijního oddělení 
Vendula Vrabcová

Vedoucí Katedry politologie 
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

Vedoucí Katedry filozofie a spol. věd
Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.

Vedoucí Katedry archeologie 
Mgr. Richard Thér

Referent zahraničního oddělení
Mgr. Matyáš Strnad

Referentka Oddělení vědy a výzkumu
Bc. Zuzana Řezníčková

Referentka Oddělení vědy a výzkumu
Ing. Petra Dosedalová

Projektový manažer
Mgr. Michal Strobach, Ph.D.

Ředitel Historického ústavu
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
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Vedoucí Katedry sociologie 
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Vedoucí Katedry PVHA
Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.

Vedoucí Centra jazykové přípravy 
PhDr. Štěpánka Rubešová

Ředitel Ústavu sociální práce
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.

Prostor pro vaše poznámky

Materiál byl vytvořen v rámci snižování studijní neúspěšnosti na Filozofické fakultě UHK 
a jeho tvorba byla podpořena projektem Strategický rozvoj UHK,  

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427.
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