
 

Zápis ze sedmnáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 26. 4. 2018 
 

 
Datum, místo:  26. 4. 2018, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:15–15:50 

hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. 

Irena Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole 

Horáková Hirschlerová, M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří 

Muryc, Ph.D., PhDr. Irena Šebestová, CSc., 

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Magdaléna 

Hajdučková,  

 

Nepřítomni:  --- 

 

Omluveni:  doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., 

 Bc. Tereza Holbojová, Tomáš Kocur, Bc. David Miffek, 

 

Hosté (dle abecedy):   doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., 

     Mgr. Richard Psík, Ph.D., 

Ing. Iveta Strungová. 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí sedmnácté 

jednání. Jednání se zúčastnilo celkem 11 senátorů.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová představila program jednání (viz příloha č. 1) a navrhla jeho doplnění, a sice 

o projednání dopisu Mgr. Tomáše Ruckého, týkajícího se platové situace neakademických 

pracovníků OU (jako 2. bod jednání). Dopis byl adresován předsedkyni AS FF OU dr. Fialové 

a také předsedkyni AS OU dr. Honové. Následně proběhlo hlasování o programu s výše 

uvedenou změnou. 

 

A S FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  7  hla sů ,  zd rže l i  s e  3 ,  pro t i  1 .  

 

3. Žádost o akreditaci studijního programu Učitelství pro SŠ. (předkladatel prof. 

PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.). 

Dr. Fialová vyzvala dr. Psíka, aby krátce představil žádost o akreditaci studijního programu 

Učitelství pro SŠ. Dr. Psík uvedl, že studijní program vznikl ve spolupráci několika fakult, 



a sice PřF, FF a PdF. PřF a FF zajišťují různé odborné aprobace, oborové předměty, společný 

základ pak zajišťuje PdF. Akreditační spis je velmi obsáhlý (viz příloha č. 2). Dr. Fialová 

otevřela diskuzi. 

 

Dr. Mostýn vznesl dotaz, zda je žádost podávána v rámci programové nebo institucionální 

akreditace. Dr. Psík uvedl, že institucionální akreditace pro oblast Učitelství již byla podána. 

V tomto případě se jedná studijní program, který, pokud bude schválen příslušnými 

vědeckými radami fakult, bude dále postoupen ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení.  

 

Dr. Horáková Hirschlerová vznesla dotaz, jak bude vypadat rozdělení kreditostudentů na 

jednotlivé fakulty a jaký podíl bude mít FF. Dr. Psík uvedl, že kredity připadnou katedrám, 

které zajišťují výuku daného předmětu. 16 kreditů připadne na oborovou složku plus 

didaktiky a praxe, které zajišťují také jednotlivé katedry. Otevřená zůstává ještě otázka 

imatrikulace. Snaha je taková, aby byl zachován stávající stav. Akreditace je zatím v procesu 

schvalování, dohoda ještě není podepsána, zatím není možné potvrdit, že to tak skutečně 

bude, vedení FF se však bude zasazovat o zachování stávajícího systému (např. student 

s kombinací Aj – Čj je imatrikulován na FF, student s kombinací Chemie – Aj je 

imatrikulován na PřF, u kombinace Výtvarná výchova – Angličtina je student imatrikulován 

na PdF). 

 

Dr. Fialová ze zeptala, od kdy bude studijní program nabízen, zda půjde o AR 2019/2020. Dr. 

Psík uvedl, že nabízen bude nejpozději v AR 2019/2020. Původní záměr byl, aby Učitelství 

bylo nabízeno již od AR 2018/2019. Akreditace většiny studijních oborů v rámci učitelství na 

FF končí k srpnu 2019. Schvalovací proces však nějakou dobu trvá. Studenti nově 

akreditovaného učitelství budou v AR 2018/2019 ještě studovat podle starých studijních 

plánů. 

 

Dr. Mostýn se zeptal, zda studenti, kteří započnou studium podle starých studijních plánů, 

také podle nich ještě dostudují. Dr. Psík toto potvrdil. 

 

A S  FF O U  b er e  na  v ěd o mí  žád os t  a  a kred i ta c i  s t ud i jn í ho  p rog ra mu 

U č i t e l s t v í  p ro  SŠ  a  d opo ru ču j e  j i  ke  s chv á l en í  p ř í s luš ný mi  o rgán y 

f ak u l ty  a  un i v erz i t y .  

 

4. Dopis Mgr. Tomáše Ruckého k platové situaci neakademických zaměstnanců OU 

(předkladatelka Mgr. Irena Fialová, Ph.D.). 

Dr. Fialová shrnula informace týkající se dopisu Mgr. Tomáše Ruckého (viz příloha č. 3), 

který reaguje na platovou situaci neakademických pracovníků OU. Uvedla, že tento dopis byl 

adresován nejen předsedkyni AS FF OU, ale také předsedkyni AS OU dr. Honové, reagovaly 

na něj také odbory prostřednictvím dr. Plevové a vedení univerzity prostřednictvím Ing. 

Nevludové. Dle informací dr. Plevové byla problematika platové situace akademických 

pracovníků projednávána také na jednání AS OU dne 16. 4. 2018, kde se hovořilo mimo jiné 

o aktualizaci vnitřního mzdového předpisu. Vedení OU podpořilo myšlenku navýšení 

mzdových tarifů. Dle informací kvestorky OU Ing. Nevludové bude v září 2018 představen 

nový vnitřní mzdový předpis, ve kterém budou také nastavena kritéria pro odměňování 

zaměstnanců. Dr. Fialová doplnila, že na jednání AS OU byla rovněž prodiskutována 

problematika přiznávání osobních příplatků a různých přístupů fakult OU. 

 

Dr. Mostýn doplnil, že diskuse na jednání AS OU dne 16. 4. se týkala spíše platové situace 

akademických pracovníků. Vedení OU zdůraznilo, že věc přiznávání příplatků je záležitost 



fakult a jejich mzdové politiky. Vytváření vnitřního mzdového předpisu je složitý proces, 

který je také provázán s kariérním řádem. Existují různé koncepce, jedna je vyšší mzdový 

tarif a menší osobní příplatky, druhá je nižší základ a větší prostor pro osobní ohodnocení. 

Jelikož jsou zde i menší fakulty, je zvažována také koncepce, kdy by mzdový tarif nebyl fixně 

dán, ale existovalo by určité rozpětí, ve kterém by se fakulty dle své ekonomické situace 

pohybovaly. 

 

Doc. David vznesl dotaz na vedení FF ohledně mzdové politiky. Ing. Strungová uvedla, že 

odměňování na FF probíhá v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU, konkrétně s čl. 9 

bod 1-5. Politika fakulty je taková, že přiznávání osobních příplatků je v kompetenci 

vedoucích pracovišť. Osobní příplatky je možno přiznávat u akademiků i před schválením 

rozdělení finančních prostředků, pokud má pracoviště zbylé finanční prostředky 

z předchozího roku. 

 

Doc. Antonín doplnil, že vedoucí zaměstnanec dokáže sám zhodnotit, na kolik jeho podřízený 

má nárok na osobní příplatky a určí tak jeho výši. OU, resp. FF obdrží jeden balík financí – 

pokud je vyčerpá na tarifní mzdy, sníží se tak výše volných finančních prostředků pro 

motivační složku mzdy. Vedení fakulty na začátku tohoto roku iniciovalo setkání 

s neakademickými pracovníky. Probírala se otázka finančního ohodnocení, bylo provedeno 

srovnání průměrné hrubé mzdy neakademických pracovníků na OU za rok 2017 s ostatními 

univerzitami. OU se umístila na 10. místě z 26. Ve srovnání průměrné hrubé mzdy se 

pohybovala OU někde uprostřed. Analýza průměrné hrubé mzdy neakademických pracovníků 

proběhla také na FF, průměrná hrubá mzda neakademických pracovníků na ostatních 

fakultách je srovnatelná s průměrnou hrubou mzdou neakademických pracovníků na FF. Je 

však třeba zdůraznit, že se jedná o průměrnou hrubou mzdu. Dále uvedl, že osobní 

ohodnocení není nároková složka mzdy, probíhá dle pracovního výkonu a je v kompetenci 

nadřízeného pracovníka. Dopis Mgr. Ruckého nechápe jako kritiku způsobu osobního 

ohodnocení na FF, nýbrž jako reakci na platové podmínky neakademických, a také 

akademických pracovníků na OU. Kritika ohledně osobního odměňování na FF v dopise 

nezazněla. 

 

Dr. Fialová doplnila, že reakce, které přišly za strany odborů nebo kvestorky, se spíše týkaly 

politiky fakult a mzdového předpisu. Výše finančních prostředků, které jsou přiděleny 

vysokému školství, se reakce primárně netýkaly. Mgr. Rucki v dopise např. připomíná, že 

zatímco roste minimální mzda, a tím pádem je tomu přizpůsobována tabulka hodnocení 

neakademických pracovníků, kdy se nejnižší platové třídy zvyšují se zvyšující se minimální 

mzdou, tak ostatní kategorie stagnují. 

 

Doc. Antonín dodal, že vedení fakulty má zájem na tom, aby platové ohodnocení 

akademických i neakademických vzrostlo, avšak vnitřní mzdový předpis vzniká na úrovni 

univerzity. Dr. Horáková Hirschlerová v diskuzi zmínila, že celkové finanční ohodnocení 

akademických i neakademických pracovníků je v dnešní době nízké. Doc. Antonín vyjádřil 

souhlas s tímto tvrzením, dodal, že situace na ZŠ a SŠ je jiná než na VŠ. Vysoké školy nemají 

stejnou pozici, ZŠ a SŠ mají daleko větší vyjednávací prostor. Problémem je také, že není 

jisté, jak bude vypadat financování v budoucnu. Vědecké instituce, které vykázaly určité 

přebytky, jsou ministerstvem financí chápany tak, že nedokázaly utratit přidělené finance 

a tudíž je nepotřebují. Vysokému školství však byl navýšen rozpočet na rok 2018 o cca 

3 miliardy. V důsledku toho vzrostly také finanční prostředky pro FF.  

 



Doc. Antonín dodal, že na tomto fóru neuspokojivou platovou situaci akademických 

a neakademických pracovníků, na kterou reaguje dopis Mgr. Ruckého, vyřešit nelze. Dr. 

Fialová závěrem dodala, že změnu by mohlo iniciovat vedení samotných univerzit, např. 

formou Konference rektorů apod. 

 

A S  FF O U b ere  n a  v ěd o mí  do p i s  Mg r .  Ru ck ého  oh l edn ě  p la t ov é  

s i tua ce  neak ad emick ých  p racov n íků .  

 

5. Rozdělení finančních prostředků FF OU pro rok 2018. (předkladatel prof. PhDr. 

Aleš Zářický, Ph.D.). 

Ing. Strungová představila rozdělení finančních prostředků FF OU pro rok 2018 

a okomentovala uvedené údaje (souhrnné informace viz příloha č. 4). 

 

Tab.: Bilance pro výpočet 

Do rozpočtu VVŠ na rok 2018 – rozpočtového okruhu 1 – institucionální části rozpočtu byla 

přidělena částka 18,2 mld. Kč. Tato částka byla v souladu s Pravidly pro poskytování 

příspěvku rozdělena v poměru 

 

A:K = fixní část (studijní programy): výkonová část (kvalita a výkon) =  

82,85 % : 17,15 % = 15,1 mld. : 3,1 mld. 

 

Tabulka Stanovení podílů fixní části a stanovení podílů segmentů 

Podíl OU na celku pro rozdělení Příspěvku ve fixní části rozpočtového okruhu 1 je 2,78 % 

a pro rozdělení příspěvku ve výkonové části je 2,24 % 

 

Tab.: Rozpočet OU 

489,327 mil. Kč A+K 2018 

2,894 mil. Kč z prosince roku 2017  

106,814 mil. Kč na institucionální podporu 

Částka 489,327 + 2,894 = 492,221 mil. Kč byla, po odečtení spoluúčasti na OP VVV ve výši 

1,078 mil. Kč, tj. 491,143 mil. Kč, rozdělena v poměru  

A:K = 85:15 = 417,310 mil. Kč : 73,833 mil. Kč 

Dále na fakulty: 

A podle podílu z roku 2015 – FF má 18,7 %. V roce 2018 uplatněna na FF OU sankce 485 tis. 

Kč v souladu s Pravidly rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu 

a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na 

Ostravské univerzitě 2017-2019. 

Povolené překročení nižšího počtu studií zapsaných do prvních ročníků 10 %, FF měla 11,6 

%, tj. 13 studentů. 

K podle vah jednotlivých parametrů OU – RIV 30, RUV 10, externí příjmy 5, cizinci 10, 

mobility 45. 

IP dle RIV 

Filozofické fakultě byla Akademickým senátem OU přidělena částka na rok 2018 = 103 018 

000 Kč 

Tab.: A, Rozpis PII a děkanátu 

 

Po všech odpočtech (priority 2 – služby rektorát, UK, CIT, které se na konci roku 

vyúčtovávají, a po odpočtu podpory investičních akcí FF OU (např. zbytek topení budovy E, 

demolice budov ve dvoře) činí finanční prostředky pro pracoviště FF OU na rok 2018 

92 314 000 Kč. 



 

Dr. Fialová poděkovala za představení rozdělení finančních prostředků FF a otevřela diskuzi. 

Dr. Fialová vznesla dotaz, kolik úvazků CIT a UK, tj. služeb zajišťovaným na rektorátní 

úrovni, spadá pod FF. U pracovníků CIT došlo k navýšení platů, v rámci UK nikoliv, což by 

mohlo vyvolat nevoli. Ing. Strungová uvedla, že pracovníci CIT spadají pod kancléřku OU, na 

FF je aktuálně 1,5 úvazku technika a 3 úvazky ve studovně FF. Proběhla jednání na úrovni 

kolegia rektora. Následně proběhlo ještě jednání s ředitelem CIT. Děkani se dohodli na 

navýšení prostředků na techniky. 

 

Dr. Brňovják v diskuzi zmínil, že platy v komerční sféře v oblasti IT jsou jiné než 

v nekomerční sféře, ale že proti této skutečnosti nemůžeme bojovat. Je třeba vybudovat 

fungující pracoviště s technickou podporou a IT pracovníky si udržet. Dr. Fialová v reakci 

uvedla, že to sice ano, ale tak bychom pak mohli přistupovat k různým oddělením univerzity, 

proto by řešení mělo být systémovější. 

 

Předmětem diskuze byla dále sankce FF a navýšení příspěvku pro vysoké školy. Doc. Antonín 

uvedl, že pravidlo sankce za povolené překročení nižšího počtu studií zapsaných do prvních 

ročníků 10 % bylo aplikováno poprvé. Jednalo se o překročení povoleného počtu o 13 

studentů.  Sankce 485 tis. byla odečtena ještě na úrovni rozdělování financí na rektorátu 

jednotlivým fakultám. O to poměrně méně hradila fakulta na priority 1. Dr. Fialová vznesla 

dotaz, nakolik ovlivnil příspěvek vysoký školám ve výši 3,5 mld. finanční prostředky FF. Ing. 

Strungová, uvedla, že ji není známo, jaký podíl z tohoto balíku peněz dostala přidělena OU. 

Příspěvek VŠ byl součástí jednoho balíku peněz, nejde rozlišit, kolik konkrétně obdržela FF 

z mimořádného příspěvku Doc. Antonín uvedl, že bez navýšení finančních prostředků 

vysokým školám by pravděpodobně k nárůstu na FF nedošlo. 

 

Dr. Muryc vznesl dotaz ohledně metodiky rozdělování finančních prostředků FF a vize 

dalšího vývoje. Doc. Antonín uvedl, že metodika bude, dochází však ke změně v hodnocení 

VŠ, RIV přestává platit a vyvstala tak jedna zásadní neznámá. Peníze na studenty jsou 

fixovány, ale to také nemusí platit. Dr. Muryc se dále zeptal, zda došlo k situaci, kdy by 

katedra nevyčerpala přebytek vzniklý dva roky nazpět a jak se pak nakládá s touto 

nevyčerpanou částkou. Ing. Strungová uvedla, že zatím tato situace nenastala. Pokud by 

k tomu došlo, peníze půjdou do „fakultního“ Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) 

a budou tak využity zase pro fakultu. 

 

Dr. Fialová se dále zeptala, zda bude FF přispívat na správu budov na Mlýnské a na 

Českobratrské, které bude FF v době rekonstrukce částečně využívat. Ing. Strungová uvedla, 

že na Českobratrské má FF vyhrazenou velkokapacitní učebnu, která bude primárně určena 

pro FF, ostatní výuka bude probíhat ve sdílených prostorách. Sdílené prostory budou hrazeny 

podle toho, jak budou využívány. Úhrada za velkokapacitní učebnu B308 je ve výši 69 tis. Kč 

- převedena v rámci finančních prostředků p2. Na Mlýnské budeme přispívat na nábytek (250 

tis. Kč), předpokládá, že tato částka by měla kompenzovat i správu budovy, jelikož jiné 

požadavky od paní kancléřky nebyly. 

 

Dr. Fialová poděkovala za zodpovězení dotazů a vyzvala k hlasování o rozdělení finančních 

prostředků FF OU pro rok 2018. 

 

A S FF O U s chv a lu j e  r o zd ě l en í  f ina nčn í ch  p ros t ředků  FF O U p ro  rok  

2 0 18 .  

Pro  11  hl asů ,  zd rže l i  s e  0 ,  p ro t i  0 .  



 

6. Různé. 

a. Sportovní den 2018 

Dr. Horáková Hirschlerová zmínila, že ohlášení Sportovního dne OU, který se bude konat 

10. 5. 2018, probíhá vždy velmi pozdě, což přináší nejrůznější problémy, např. s ohledem na 

plánování výuky. Doc. Antonín uvedl, že se jedná o záležitost rektorátu a PR oddělení. Dr. 

Horáková Hirschlerová vznesla podnět, aby byl Sportovní den přesně stanoven 

v harmonogramu AR, v současnosti je uveden jen přibližný termín duben-květen. 

 

b.  Finanční kompenzace za zkoušku z cizího jazyka jazykovým katedrám 

Dr. Holešová uvedla, že zatímco KFI dostává kreditostudenty za zkoušku z filozofie, kterou 

povinně vykonávají studenti doktorského studia, u jazykových kateder, které zkouší 

doktorandy z cizího jazyka, tomu tak není. Navrhla, aby katedry dostávaly za zkoušení 

finanční odměnu, kterou by měly hradit katedry, na kterých jsou studenti DS zapsáni. Dr. 

Muryc v diskuzi uvedl, že zkoušení doktorandů vnímá jako reciproční záležitost, je součástí 

pracovního úvazku. Doc. Antonín navrhl projednat tuto záležitost při nejbližší příležitosti na 

úrovni VK, je třeba vypracovat systematické řešení. 

 

c. Termíny zasedání Stipendijní komise 

Dr. Mostýn uvedl, že by bylo dobré znát předem termíny zasedání Stipendijní komise, aby 

mohli VK s dostatečným předstihem žádat o přiznání stipendií studentům. Ing. Strungová 

doporučila zasílat požadavky průběžně, jakmile vyvstane potřeba. 

 

Termín dalšího jednání bude ještě upřesněn, na programu budou mimo jiné Výroční zpráva 

FF a Výroční zpráva o hospodaření FF. Dr. Fialová dále vyzvala senátory, akademickou obec 

i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

Zapsali:  

3. 5. 2018 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

3. 5. 2018 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 11. 5. 2018, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 11. května 2018 

mailto:senatff@osu.cz


 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 26. 4. 2018 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 26. 4. 2018, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

 

1. Žádost o akreditaci studijního programu Učitelství pro SŠ. (předkladatel prof. 

PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

2. Rozpočet FF OU pro rok 2018. (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

3. Různé a diskuze.  

 

 

 

 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 16. 4. 2018, elektronickou poštou 

  

Martin
Typewritten text
Příloha č. 1



 

Příloha č. 2 – Externí soubor Akreditační spis Učitelství SŠ.pdf 



1 

 

Martin
Typewritten text
Příloha č. 3
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Příloha č. 4 

Rozdělení finančních prostředků FF OU 2018 (v tis. Kč) včetně mezd 

   

Pracoviště Název 
Celkové finance 

2018 v tis. Kč 

25100 Katedra filozofie 6 045 

25150 Katedra sociologie 4 356 

25200 Katedra slavistiky 7 844 

25300 Katedra českého jazyka 4 480 

25350 Katedra české literatury a literární vědy 4 779 

25351 Katedra dějin umění 3 430 

25352 Centrum regionálních studií 690 

25400 Katedra anglistiky a amerikanistiky 7 627 

25500 Katedra romanistiky 6 930 

25600 Katedra germanistiky 6 431 

25610 Centrum výzkumu odborného jazyka 259 

25700 Katedra psychologie 5 007 

25800 Katedra historie 6 579 

25810 Katedra latinského jazyka a kultury 2 501 

25820 Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 1 641 

25830 
Centrum pro studium středověké spol. a kultury 
VIVARIUM 230 

25900 Děkanát 23 485 

25000 Celkem 92 314 

 

Rozpis P2 a nákladů na provoz fakulty a děkanátu FF OU na rok 2018 (v tis. Kč)  

  

Přehled tis. Kč 

Finanční prostředky schválené senátem OU pro FF na rok 2018 103 018 

financování Priority 2 - služby rektorát - odhad na 2018 -4 069 

financování Priority 2 - služby UK - odhad na 2018 -1 097 

financování Priority 2 - služby CIT - odhad na 2018 -938 

investiční akce FF OU -4 600 

Finanční prostředky k rozdělení na fakultě 92 314 

mzdové prostředky -77 695 

garanti -724 

opravy a estetizace dle Dlouhodobého záměru, řešení havarijních stavů -480 

fond podpory kvality -200 

stravenky -1 600 

provoz FF OU, ostatní -4 237 

Finanční prostředky k rozdělení pro katedry a centra 7 378 

 

  



Příloha č. 4 

 

Katedry a centra 2018 (v tis. Kč)

Pracoviště Název tis. Kč

25100 Katedra filozofie 643

25150 Katedra sociologie 360

25200 Katedra slavistiky 797

25300 Katedra českého jazyka 493

25350 Katedra české literatury a literární vědy 465

25351 Katedra dějin umění 382

25352 Centrum regionálních studií 66

25400 Katedra anglistiky a amerikanistiky 1 067

25500 Katedra romanistiky 617

25600 Katedra germanistiky 702

25610 Centrum výzkumu odborného jazyka 51

25700 Katedra psychologie 437

25800 Katedra historie 779

25810 Katedra latinského jazyka a kultury 174

25820 Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 323

25830 Centrum pro studium středověké spol. a kultury VIVARIUM 23

25000 Celkem 7 378
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