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Struktura Plánu realizace 2018

1. Vzdělávání

2. Věda a výzkum 

3. Internacionalizace

4. Otevřenost 

5. Řízení

 nástroje pro dosažení definovaných cílů v roce 2018

konkrétní výstupy a jejich zajištění (projekty a 

další zdroje) 



1. Vzdělávání v roce 2018

1.1. Optimalizace a rozvoj studijních programů
• Programové a institucionální akreditace – rozvoj studia a definice 

profesně zaměřeného studia 

Podpora oborově-didaktické složky učitelských studijních 

programů na FF JU, IP pro rok 2018

Doktorandská škola archeologie, v rámci OPVVV Rozvoj 

výzkumně zaměřených studijních programů se ZČU

1.2. Modernizace výukových prostor
• 2 multimediální učebny

V rámci celouniverzitního projektu OPVVV "ERDF výzva pro 

vysoké školy" na investiční podporu

Celouniverzitní projekt OPVVV Rozvoj studijního prostředí



1. Vzdělávání v roce 2018

1.3. Posílení efektivity a kvality výuky
• nové metody ve výuce, podpora pedagogických dovedností a 

spolupráce s praxí, zejm. v učitelských a překladatelských oborech

Implementace komputačních nástrojů do výuky na FF JU, IP pro rok 

2018

V rámci celouniverzitního projektu OPVVV "ESF výzva pro vysoké 

školy" pro zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit



1. Vzdělávání v roce 2018

1.4. Rozvoj CŽV
• Univerzita třetího věku a kurzy celoživotního vzdělávání

U3V v roce 2018: Člověk, dějiny a slovesnost 

CŽV v roce 2018: 

• Italský jazyk pro středně pokročilé, 

• České literární nebe, aneb nově o velkých osobnostech české literatury, 

• Portugalský jazyk pro začátečníky, 

• Příběh jižních Čech v kontextu významných dějinných událostí 20. 

století, 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Nové metody, perspektivy 

a témata současné české literární vědy (část 1 - filmové adaptace 60. let 

20. století), 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků Současné trendy ve výuce 

španělského jazyka, 

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nové trendy v současné 

češtině



2. Věda v roce 2018 

2.1. Posílení VaV
• získávání účelových prostředků z interních a externích zdrojů: 

GA ČR, OPVVV, programy přeshraniční spolupráce aj.

2.2. Podpora pracovních míst pro mladé výzkumníky
• institucionální podpora na RVO: 

činnost GA FF JU, univerzitní soutěž o postdoktorskou pozici

2.3. Vnitřní systém hodnocení VaV
• aktuální sběr údajů do HAP, RIV/OBD a RUV  



2. Věda v roce 2018 

2.4. Rozvoj výzkumné infrastruktury
• pokračování 2 výzkumných center FF JU: Habsburkové v českých dějinách, 

Centrum pro výzkum novější české literatury a metodologie literární historie

2.5. Posílení mezinárodního postavení výzkumu
• Zahraniční partnerství a doktorské studium pod dvojím vedením, usilovat o 

HR Award: v rámci celouniverzitního projektu OPVVV Rozvoj kapacit pro VaV

• Vědecké in-coming a out-going mobility – realizace výběrových řízení v rámci 

OPVVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků



3. Internacionalizace v roce 2018

3.1. Zvýšení podílu zahraničních studentů
• vedle mobilit z programu ERASMUS+ podpora free-movers a studia 

formou double-degree, využití potenciálu Jižních Čech

Internacionalizace Filozofické fakulty JU, IP pro rok 2018

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)

• rozvoj kurzů Čeština pro cizince

• příprava kurzů Anglický jazyk pro cizince



3. Internacionalizace v roce 2018

3.2. Podpora a zkvalitnění zahraničních mobilit
Internacionalizace Filozofické fakulty JU, IP pro rok 2018

3.3. Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích
• kurzy vyučované v cizích jazycích a akreditace

V rámci celouniverzitního projektu OPVVV "ESF výzva pro 

vysoké školy" pro zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit



4. Otevřenost v roce 2018

4.1. Klub absolventů
• pokračující spolupráce s univerzitním alumni klubem v roce 2018

4.2. Spolupráce s potenciálními uchazeči o studium
• přednáškové cykly a popularizační akce v roce 2018: 

Den s filologií/Den s překladem (akce pro SŠ) 

krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky 

a Slovenské republiky

4.3. Šíření dobrého jména fakulty
• popularizační akce a propagace fakulty v roce 2018: 

přednáškový cyklus Filologický klub, propagace publikací 

univerzitního nakladatelství Episteme, pořízení nových 

propagačních předmětů aj.

• příprava a realizace přednáškového cyklu a publikace Jak se dělá věda na 
FF JU (OPVVV HR Award)



5. Řízení v roce 2018

5.1. Hodnocení kvality
• vnitřní systémy hodnocení kvality v roce 2018: 

HAP za rok 2017, implementace Mzdového předpisu JU, studentské 

hodnocení přednášek 

5.2. Implementace novely VŠ zákona
• příprava strategického záměru fakulty do roku 2020 a aktualizace vnitřních 

předpisů fakulty

5.3. Nastavení systémů řízení směřujícího k zajištění 

maximální finanční stability v rámci proměn 

způsobů institucionálního financování
• pro rok 2018 s ohledem na legislativní změny na národní a univerzitní úrovni 

(novela VŠ zákona, Metodika 17+ pro hodnocení VaV, hodnocení kvality)


