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Vize 2017-2020

Filozofická fakulta JU vznikla v roce 2006 a za deset let své existence si získala své 
nezastupitelné místo mezi fakultami Jihočeské univerzity i mezi ostatními 
filozofickými fakultami v České republice, jak o tom svědčí celostátní žebříčky 
vysokých škol.  Na základě rozložení oborů, které se na Filozofické fakultě JU pěstují, 
je obecným cílem fakulty reflexe, analýza a ochrana kulturního dědictví a péče o 
jazyk. V tomto ohledu působí Filozofická fakulta JU jako přirozené intelektuální 
centrum ve městě České Budějovice, v jihočeském regionu a na česko-rakousko-
bavorském pomezí. V letech 2017 až 2020 by se fakulta i nadále chtěla profilovat jako 
klasická filozofická fakulta, která díky pevnému ukotvení v základním výzkumu bude 
rozvíjet vzdělání v tradičních historických, filologických a uměnovědných oborech. 
Profesně zaměřené obory bude Filozofická fakulta JU podporovat zejména ve 
spojitosti s přípravou středoškolských studentů, s překladatelstvím a areálovými 
studiemi. Důraz bude kladen také na oblast celoživotního vzdělávání. Velikost fakulty 
do1 000 studentů umožňuje individuální, neanonymní přístup ke studentům. 



1. Vzdělávání

1.1. Optimalizace a rozvoj studijních programů

1.2. Modernizace výukových prostor

1.3. Posílení efektivity a kvality výuky

1.4. Rozvoj CŽV



1. Vzdělávání

1.1. Optimalizace a rozvoj studijních programů

• institucionální akreditace
– Historické vědy

– Filologie

• ukotvení stávajících studijních oborů v rámci studijních 
programů v souladu s novelou vysokoškolského zákona 

• postupné směřování k plné akreditovatelnosti stávajících 
programů (Bc. – Mgr. – Ph.D.)

• definování profesně zaměřených programů

• zajištění reakreditace stávajících oborů/programů 
s důrazem na kvalitu a uplatnění na trhu práce 



1. Vzdělávání

1.1. Optimalizace a rozvoj studijních programů

• vytvoření flexibilní strategie vůči nově akreditovaným 
oborům

• podpora oborových didaktik na Filozofické fakultě JU
– Podpora oborově-didaktické složky učitelských studijních programů na FF 

JU (IP 2016-2019)



1. Vzdělávání

1.2. Modernizace výukových prostor

• vytvoření dvou multimediálních učeben se zaměřením na 
využívání moderních technologií ve výuce
– podíl v celouniverzitním projektu OPVVV "ERDF výzva pro vysoké školy" na 

investiční podporu



1. Vzdělávání

1.3. Posílení efektivity a kvality výuky

• studentské hodnocení výuky

• zavádění nových metod výuky (blended learning, 
praktická a projektová výuka, simulační metody)
– Implementace komputačních nástrojů do výuky na FF JU (IP 2016-2019)

– podíl v celouniverzitním projektu OPVVV "ESF výzva pro vysoké školy" pro 
zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit

• podpora pedagogických dovedností vyučujících
– podíl v celouniverzitním projektu OPVVV "ESF výzva pro vysoké školy" pro 

zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit



1. Vzdělávání

1.3. Posílení efektivity a kvality výuky

• spolupráce s praxí, zejména na oborech učitelských, 
překladatelských a jako dílčí složka na oborech 
historicky zaměřených
– ELIA Exchange - platforma světového sdružení překladatelských agentur 

pro studentské stáže
– SOPHIA, jazykové služby, s.r.o.
– Národní památkový ústav
– fakultní střední školy



1. Vzdělávání

1.4. Rozvoj CŽV

• univerzita třetího věku
– Člověk, dějiny, slovesnost

• kurzy celoživotního vzdělávání
– rozvíjení kurzů na základě současné dobré praxe (kurz praktické 

genealogie, jazykové kurzy, kurzy rétoriky a odborného psaní)



2. Věda

2.1. Posílení VaV

2.2. Podpora pracovních míst pro mladé výzkumníky

2.3. Vnitřní systém hodnocení VaV

2.4. Rozvoj výzkumné infrastruktury

2.5. Posílení mezinárodního postavení výzkumu



2. Věda

2.1. Posílení VaV

• systémová podpora získávání účelových prostředků z 
interních i externích zdrojů na financování VaV

• nastavení publikačních strategií v rámci na fakultě 
realizovaných oblastí vzdělávání/oborů podle 
parametrů Metodiky 2017+



2. Věda

2.2. Podpora pracovních míst pro mladé výzkumníky

• rozpracování principů Grantové agentury Filozofické 
fakulty JU 

• postdoktorské pozice v rámci univerzitní soutěže o 
prostředky RVO a příp. z dalších zdrojů



2. Věda

2.3. Vnitřní systém hodnocení VaV

• každoroční kontrola vědeckého výkonu prostřednictvím 
HAP a důsledná evidence formou OBD



2. Věda

2.4. Rozvoj výzkumné infrastruktury

• podpora výzkumných center Filozofické fakultě JU 
2017-2022
– Habsburkové v českých dějinách

– Centrum pro výzkum novější české literatury a metodologie literární 
historie

• reakreditace oborů pro habilitační řízení a řízení ke 
jmenování profesorem 

• podpora přípravy rozsáhlejších týmových projektů 
grantového charakteru



2. Věda

2.5. Posílení mezinárodního postavení výzkumu

• posilování partnerství se zahraničními výzkumnými 
pracovišti

• podpora projektů směřujících k zapojení do rámců 
mezinárodní spolupráce

• podpora projektů doktorského studia pod dvojím 
vedením

• zvážení možnosti usilovat o HR Award
– podíl na celouniverzitním projektu OPVVV Rozvoj kapacit pro VaV



3. Internacionalizace

3.1. Zvýšení podílu zahraničních studentů

3.2. Podpora a zkvalitnění zahraničních mobilit

3.3. Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích



3. Internacionalizace

3.1. Zvýšení podílu zahraničních studentů

• systémová podpora výuky češtiny pro cizince

• příprava zahraničních studentů na studium v českém 
jazyce

• využití potenciálu Evropského regionu Dunaj-Vltava
– Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-

bavorském příhraničí (UHE)

– Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního 
Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce (UAG)

• marketingové kampaně na oslovení zahraničních 
studentů (veletrhy, propagace na webu)



3. Internacionalizace

3.2. Podpora a zkvalitnění zahraničních mobilit

• vytváření nových a podpora stávajících double-degree
programů
– Internacionalizace Filozofické fakulty JU (IP 2016-2019)

• podpora free-movers
– Internacionalizace Filozofické fakulty JU (IP 2016-2019)

• rozšíření bilaterálních smluv Erasmus+

• standardizace výběrových řízení



3. Internacionalizace

3.3. Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích

• projektová a institucionální podpora příjezdů 
zahraničních akademických pracovníků 

– Institucionální plán 2016-2019

• příprava kurzů vyučovaných v cizích jazycích
– podíl v celouniverzitním projektu OPVVV "ESF výzva pro vysoké školy" pro 

zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit

• podpora akreditace programů v cizích jazycích



4. Otevřenost

4.1. Klub absolventů

4.2. Spolupráce s potenciálními uchazeči o studium

4.3. Šíření dobrého jména fakulty



4. Otevřenost

4.1. Klub absolventů

•spolupráce s univerzitním alumni klubem

4.2. Spolupráce s potenciálními uchazeči o studium

•přednáškové cykly pro střední školy

– Den s filologií

•organizace oborových soutěží studentů středních škol

– krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií České 
republiky a Slovenské republiky



4. Otevřenost

4.3. Šíření dobrého jména fakulty

• univerzitní nakladatelství Episteme
– IP (2016-2019)

• popularizační přednášky

• Den s humanoidy

• vytvoření a podpora systému propagace fakulty



5. Řízení

5.1. Hodnocení kvality

5.2. Implementace novely VŠ zákona

5.3. Nastavení systémů řízení směřujícího k zajištění maximální 
finanční stability v rámci proměn způsobů institucionálního 
financování



5. Řízení

5.1. Hodnocení kvality

• vnitřní systémy hodnocení kvality, komunikace vedení- ústavy

• HAP

• studentské hodnocení výuky



5. Řízení

5.2. Implementace novely VŠ zákona

• nastavení strategických dokumentů

5.3. Nastavení systémů řízení směřujícího k zajištění maximální 
finanční stability v rámci proměn způsobů institucionálního 
financování


