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Vedení fakulty

Děkan

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Proděkan pro studium

Doc. PhDr. Ondřej Pešek, PhD. 

Tajemnice

Ing. Iva Hondlíková

Předseda Akademického senátu FF JU

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D (do 3. 5. 2016)

Mgr. David Skalický, Ph.D. (od 3. 5. 2016)



Akademický senát

předseda

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (do 3. 5. 2016) Mgr. David Skalický, Ph.D. (od 3. 5. 2016)

místopředseda z řad akademických pracovníků

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc. (do 3. 5. 2016) Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D. (od 3. 5. 2016)

místopředseda z řad studentů

Marek Ollé (do 3. 5. 2016) Michael Hrdý (od 3. 5. 2016)

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. (do 3. 5. 2016) Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. (od 3. 5. 2016)

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D. (do 3. 5. 2016) Mgr. Martina Halamová, Ph.D. (od 3. 5. 2016)

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D. (do 3. 5. 2016) doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (od 3. 5. 2016)

Mgr. David Skalický, Ph.D. (do 3. 5. 2016) Mgr. Petr Kos, Ph.D. (od 3. 5. 2016)

PhDr, Rostislav Smíšek, Ph.D. (do 3. 5. 2016) Mgr. Veronika Veberová, Ph.D. (od 3. 5. 2016)

Bc. Kateřina Koldová (do 3. 5. 2016) Bc. Josef Čížek (od 3. 5. 2016)

Petra Koukalová (do 3. 5. 2016) Mgr. Josef Kameník (od 3. 5. 2016)

Adam Veselka (do 3. 5. 2016) Bc. Kateřina Mašlová (od 3. 5. 2016)



Vědecká rada

doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

prof. PhDr. Václav Bok, CSc.

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

doc. PhDr. Miloš Calda

prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 

doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

prof. PhDr. et Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.



Ústavy

Archeologický ústav

Historický ústav

Ústav anglistiky

Ústav archivnictví a PVH

Ústav bohemistiky

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

Ústav romanistiky

Ústav věd o umění a kultuře



10. výročí vzniku fakulty

Oslava 10. výročí založení Filozofické fakulty JU (9. 11. 2016) 

Filozofická fakulta JU si připomněla 10. výročí svého založení slavnostním zasedáním fakultní vědecké rady, které se
konalo za účasti řady hostů, včetně tří emeritních rektorů Jihočeské univerzity a mnoha osobností z veřejného
života i zástupců partnerských univerzit. Rektor Jihočeské univerzity docent Tomáš Machula ve svém projevu hovořil
o postavení Filozofické fakulty JU ve struktuře univerzity a jejím významu pro společnost, ve které převládá skepse
vůči humanitnímu vzdělávání. Děkan Filozofické fakulty JU profesor Vladimír Papoušek připomněl historii jejího
vzniku i rozvoje a vyzdvihl vědeckou orientaci, kterou si fakulta drží od svého založení. Poděkoval také osobnostem,
které se o rozvoj fakulty zasloužily. Historik profesor František Šmahel, který s fakultou spolupracuje od jejího
vzniku, vyzdvihl velký entuziazmus a vůli soutěžit i vůli kooperovat, které vnímal v období založení a které podle něj
na Filozofické fakultě JU přetrvávají doteď. Zmínil také kvalitu výzkumu a některých publikací, které určují směr
bádaní v daných oborech. Slavnostní zasedání pokračovalo předáním pamětních medailí třem respektovaným
osobnostem z oboru humanitních věd. Pamětní medaili obdrželi profesorka Alena Macurová z Univerzity Karlovy,
profesor Anton Schindling z Eberhard Karls Universität Tübingen a profesor Jan Kořenský z Univerzity Palackého
v Olomouci. Za profesora Kořenského, který se ze zdravotních důvodů nemohl zasedání zúčastnit, medaili převzala
profesorka Alena Jaklová z Filozofické fakulty. Oslavy 10. výročí založení fakulty uzavřel slavnostní koncert Jihočeské
filharmonie, který se uskutečnil, stejně jako celé slavnostní zasedání fakultní vědecké rady, v aule Jihočeské
univerzity.



Ocenění

Profesor Martin Hilský, světově uznávaný překladatel díla W. Shakespeara, popularizátor vědy a anglista, který
donedávna působil na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty JU, získal pamětní medaili Filozofické fakulty JU jako
ocenění dlouholeté spolupráce na poli anglické literatury a literární historie. Pamětní medaile byla prof. Hilskému
předána děkanem Filozofické fakulty JU na zasedání fakultní vědecké rady.

Studentka Filozofické fakulty JU Mgr. Daniela Poláková, která v současné době studuje na Filozofické fakultě JU
doktorský obor Dějiny novější české literatury, uspěla ve 4. ročníku soutěže Nakladatelství Akademia, které působí
při Akademii věd ČR, v rámci soutěže o nejlepší diplomovou práci z oblasti humanitních a společenských věd, a to se
svojí diplomovou prací obhájenou v oboru Literárně-historická studia s názvem „Marie Kudeříková: Životnost mýtu
a lidské zkušenosti“, ve které se věnovala osobnosti mladé protifašistické bojovnice Marie Kudeříkové. Slavnostní
vyhlášení soutěže se konalo v dubnu 2016 v budově Akademie věd ČR v Praze. Do soutěže bylo přihlášeno celkem
53 diplomových prací, které hodnotila osmnáctičlenná odborná porota. Ta je složena z předních představitelů české
vědy. Porotci u prací hodnotili nejen faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Vítězství
v kategorii zajišťuje studentovi vydání této práce v Nakladatelství Academia, a to zdarma a do jednoho roku od
účasti v soutěži.

Studentka Filozofické fakulty JU Alena Fišarová obsadila v soutěži Příběhy 20. století, pořádané společnostmi Post
Bellum, o.p.s., a PANT, o.s., druhé místo v kategorii 19+ s příběhem s názvem „Život dcery kulaka v době
komunismu“. Úkolem soutěžících v rámci této soutěže konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, je natočit a autorsky zpracovat celoživotní svědectví pamětníka 20. století. Do soutěže se zapojili
studenti Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty JU v rámci předmětu „Politika
a společnost“. Z 30 vybraných soutěžních příběhů v kategorii 19+ se do užšího finále dostalo celkem
9 zpracovaných příběhů studentů této fakulty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v dubnu 2016
v Praze.



Ocenění

Čestný doktorát

Oceněn byl na návrh Filozofické fakulty JU archeolog Jiří Fröhlich, a to v oboru Archeologie. Pan Jiří Fröhlich je
významný český archeolog a historik, specialista na středoevropskou montánní arecheologii. Za svoji aktivní kariéru
se mu podařilo objevit a prozkoumat stovky českých archeologických lokalit, a to zejména na Písecku. Práce Jiřího
Fröhlicha se neomezuje pouze na terénní výzkum, ale je mnohem pestřejší. Věnuje se například i ediční a redakční
činnosti, současně je členem také několika redakčních rad odborných časopisů a sborníků. Je autorem či
spoluautorem stovek odborných článků, recenzí a dvacítky knih. V minulosti se podílel i na vědeckých projektech,
domácích i zahraničních. Před odchodem do důchodu působil Jiří Fröhlich jako vedoucí archeologického oddělení
Prácheňského muzea v Písku. Slavnostní předání čestného doktorátu Jihočeské univerzity se konalo dne 14. září 2016
za přítomnosti vedení Jihočeské univerzity a jejích fakult, zástupců českých vysokých škol a vzácných hostů v obřadní
síni českobudějovické radnice. Do roku 2016 (včetně) udělila Jihočeská univerzita celkem 28 čestných doktorátů.
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• AKREDITOVANÉ OBORY (k 7. 12. 2016)

Studium



OBORY AKREDITOVANÉ V ROCE 2016

Studium



CŽV

Celoživotní vzdělávání (celkem 59 zapsaných)
Intenzivní kurz češtiny pro cizince
Italský jazyk pro začátečníky
Italský jazyk pro mírně pokročilé
Italský jazyk pro pokročilé 
Portugalský jazyk pro začátečníky
Talleres de Espaňol (ELE). Současné trendy ve výuce španělského jazyka 
Praktická genealogie 

Univerzita třetího věku
Program: Člověk, dějiny, slovesnost 

začátek zápisů od 1.11.2016

zahájení výuky v LS 2017

kurzy: 

LS 2017: Archeologie jižních Čech ve středoevropských souvislostech (celkem 

49 účastníků)

ZS 2017: České literární nebe, aneb nově o klíčových osobnostech české 

literatury (celkem 64 účastníků)



Letní školy

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JU uspořádal již 25. ročník „Letní školy slovanských studií“ (zdokonalit se v

češtině tentokrát do Českých Budějovic přijelo 43 cizinců z deseti zemí), dále mezinárodní letní školu „Reprezentace,

performativita, literatura“. Ústav archeologie uspořádal „Letní archeologickou školu“ v Netolicích.
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Pracovníci
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Věda a výzkum

Filozofická fakulta JU se i v roce 2015 nadále rozvíjela jako pracoviště orientované na základní výzkum v historických,
archeologických, lingvistických, literárních a humanitně orientovaných oborech. Na Filozofické fakultě JU existují dvě fakultní
výzkumná centra – Centrum pro výzkum novější české literatury a metodologie literární historie a centrum Habsburkové v
dějinách českých zemí raného novověku (obě na léta 2012–2016), jež navazují na fakultou dříve řešené výzkumné záměry.
Pracovníci fakulty v roce 2015 řešili 10 standardních projektů Grantové agentury ČR. V rámci interní Grantové agentury JU byly
řešeny dva týmové projekty, jejichž cílem bylo koordinovat vědeckou činnost v rámci doktorských studijních oborů a zapojit
perspektivní studenty navazujících magisterských studijních oborů do výzkumné práce, vedle toho bylo v rámci interní Grantové
agentury JU řešeno také pět samostatných projektů studentů doktorského studijního oboru. Vědeckou činnost zaměstnanců
Filozofické fakulty JU dále podporuje Grantová agentura Filozofické fakulty JU, jejímž posláním je přispívat k excelentním
výsledkům pracovníků fakulty především v rané a střední fázi jejich vědeckého vývoje.



Věda a výzkum
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HODNOCENÍ PODLE II. PILÍŘE  

Věda a výzkum

Rok Počty zadaných 
výsledků

Počty výsledků 
zhodnocených „A“

Úspěšnost 
%

2014 2 2 100 %

2015 3 1 33 %

2016 2 0 0

Uspěly tyto tituly:

V. Papoušek a kol., Dějiny nové 
moderny 1. Česká literatura v 
letech 1905-1923, Academia, 
Praha 2010

I. Cerman, Habsburgischer Adel 
und Aufklärung. 
Bildungsverhalten des Wiener
Hofadels im 18. Jahrhundert, 
Tübingen, 2010

V. Papoušek a kol., Dějiny nové 
moderny 2. Česká literatura v 
letech 1924-1934, Academia, 
Praha 2014

Metodika 17+ - od roku 2017 se hodnotí podle nově schválené metodiky (postupně nabíhající

4 moduly: výkonnost výzkumu; společenská relevance; viabilita – mezinárod. spolupráce +
personální politika ve VaV + financování z externích zdrojů; strategie a koncepce VaV.
Kvalita vybraných výsledků – umožněn výběr 10 % nejlepších výsledků, na které nelze použít

bibliometrické ukazatele, za rok 2016 fakulta vybrala 11 publikací (8 knih a 3 kapitoly v knize).



Věda a výzkum

PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2016

Grantová agentura ČR

10 projektů (4x Ústav věd o umění a kultuře, 3x Ústav romanistiky, 2x Historický ústav, 1x Ústav

archivnictví a pomocných věd historických)

- v soutěži od r. 2018 žádáno o 8 projektů, výsledky známy 1. prosince 2017

Grantová agentura JU

2 týmové projekty (za historické obory – UHE, UAC a UAR; za literárně-lingvistické obory – UBO, URO)

5 individuálních projektů doktorandů (3x Ústav bohemistiky, 2x Historický ústav)

Výzkumná centra FF JU

- od r. 2012, návaznost na ukončené výzkumné záměry, činnost prodloužena od r. 2017 na 5 let

Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku – Historický ústav

Centrum pro výzkum novější české literatury a metodologie literární historie - Ústav bohemistiky

Grantová agentura FF JU

Fakultní projekty na přípravu a vydání monografií, zejména pro pracovníky v počáteční fázi odborného

rozvoje, zjednodušená pravidla: soutěž vyhlašována 1x ročně (vždy v lednu) na jednoleté projekty

(o 60 tis. Kč) nebo dvouleté projekty (o 100 tis. Kč).



Věda a výzkum
EVROPSKÉ PROJEKTY

OPVVV – fakulta se zapojila do celouniverzitních projektů (ERDF a ESF výzva pro VŠ – nové metody

výuky v modernizovaných prostorách; Rozvoj kapacit VaV – získání HR Award – lidské zdroje ve vědě

a její popularizace; Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – na výjezdy a příjezdy vědců;

Nábyteček“ – na vybavení učeben); projekt se ZČU a Archeologickým ústavem AV ČR na doktorskou školu
archeologie
Programy přeshraniční spolupráce s Bavorskem – FF JU získala 3 projekty: dva s Univerzitou v Pasově

(prof. Jaklová, vedoucí partner a Dr. Pražáková, partner) a projekt FF (doc. Ryantová) s PřF JU

+ Prácheňské muzeum + Technische Hochschule Deggendorf + Stadtmuzeum Deggendorf)

RVO FINANCE

Celouniverzitně přidělované prostředky na významné akce ve VaV a na postdoktorské pozice – FF JU

získala na rok 2017 prostředky na 2 konference (Ústav romanistiky, Archeologický ústav) a uspěla

v soutěži o postdoktorskou pozici (Archeologický ústav)

RUV – REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ

Segment LITERATURA – za rok 2015 zadáno 9 výsledků (445 b. – jeden excelentní výsledek prof.

Hilského), za rok 2016 zadány 3 výsledky (123 b.).

Zadávají se díla krásné literatury nebo jejich překlady, eseje, memoáry apod., vždy v únoru za předchozí

kalendářní rok, mohou i studenti.



Věda a výzkum
KONFERENCE  2016 (VÝBĚR)

Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE : traduire et interpréter dans la

diversité - mezinárodní konference o právních systémech zemí EU s důrazem na

překlad a tlumočení, 1. 2. - 12. 2. 2016, Ústav romanistiky

Archaeologia historica - 48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku,

19. - 23. 9. 2016, Archeologický ústav



Projekty

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN

Rozvoj dalších (nevědeckých) oblastí, fakulta řeší tyto 3leté projekty (2016-18):

1) Podpora oborově didaktické složky učitelských studijních programů na FF JU –

personální a materiální podpora oborových didaktik a informovanost o nich

2) Internacionalizace FF JU – zejména podpora double-degree studia a mobilit nad rámec 

programu Erasmus+

3) Implementace komputačních nástrojů do výuky na FF JU – inovace studijních 

předmětů využívajících moderní technologie (korpusová lingvistika, počítačové analýzy 

obrazu i textu apod.).

Navíc se podílí na celouniverzitních projektech:

- Episteme – nakladatelství JU

- Rozvoj celoživotního vzdělávání na JU

- Rozvoj IT infrastruktury a informačních systémů JU



Věda a výzkum

ODBORNÉ PUBLIKACE PRACOVNÍKŮ FAKULTY (VÝBĚR)



Spolupráce s aplikační 
sférou

Vzhledem k tomu, že Filozofická fakulta JU je svými obory orientována především na základní výzkum, se aplikační
sféra zapojuje především do výuky specifických disciplín v některých oborech (archivnictví, památková péče,
muzejnictví, knihovnictví, galerijní praxe, překladatelství), a to včetně praxí studentů ve firmách a institucích,
přičemž např. studenti areálových studií absolvují minimálně dvouměsíční praxe také v zahraničí (Rakousko,
Německo). Fakulta má zastoupení v programu ELIA Exchange (platformy pro studentské stáže světového sdružení
překladatelských agentur), což využívají zejména studenti románských oborů.

Pracoviště Filozofické fakulty JU spolupracují s institucemi v Jihočeském kraji zvláště v oblasti aktuálních trendů
konzervace historických artefaktů a památkové péče. Úzká spolupráce je navázána s Národním památkovým
ústavem, územním pracoviště České Budějovice. Tradičním zázemím historických oborů jsou zejména místní archivy.
K dalším spolupracujícím institucím náleží především muzea, zejména Husitské muzeum v Táboře, Západočeské
muzeum v Plzni a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. K prolnutí těchto institucí s Filozofickou fakultou JU
dochází zejména při uskutečňování studijního oboru Archeologie. Stejný obor spolupracuje rovněž
s Přírodovědeckou fakultou JU (především s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie), s Přírodovědeckou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci či firmami zaměřenými na geodetické archeologické sondy a půdní
fosfátové analýzy. V rámci výuky oboru Bohemistika spolupracuje Filozofická fakulta JU kromě místních archivů také
s Jihočeskou vědeckou knihovnou a hlavními mediálními pracovišti regionu (redakce regionálních deníků, Český
rozhlas České Budějovice, regionální televize). Ústav věd o umění a kultuře úzce spolupracuje s Alšovou jihočeskou
galerií v Hluboké nad Vltavou při přípravě přednáškových cyklů určených studentům i širší odborné veřejnosti i při
pořádání výstav. Ústav anglistiky navazuje úzkou spolupráci s vydavateli (např. nakladatelství Dybbuk), kde se
uplatňují zejména výsledky studentů z překladatelských seminářů. Ústav romanistiky zprostředkovává studentům
kontakt s domácími i zahraničními profesními subjekty, které zve rovněž do výuky, např. zástupce Českého centra
v Paříži, personálních agentur, advokátních a překladatelských agentur i free-lance překladatele.



Spolupráce s aplikační 
sférou

Na Filozofické fakultě JU, zejména díky její orientaci především na základní výzkum, probíhá přímý přenos poznatků
do praxe jen okrajově, ve větší míře se pak dotýká některých specifických disciplín vyučovaných na fakultě
(archeologie, archivnictví, památkové péče, muzejnictví, knihovnictví, galerijní praxe, překladatelství apod.).

Dalším příkladem z minulého roku může být spolupráce Filozofické fakulty JU na konzervaci a metalografických
rozborech bronzového pokladu, který byl počátkem února 2016 nalezen u Nové Role na Karlovarsku a který
následně do svých sbírek získalo Muzeum Karlovy Vary. Jednalo se o doposud největší nález na území Karlovarského
kraje. Pracovníci Filozofické fakulty JU se rovněž podíleli na restaurování a určení mincí z tzv. Bošileckého pokladu,
který byl ukryt v malé nádobce pod podlahou bošileckého kostela sv. Martina pravděpodobně za třicetileté války
a objeven v roce 2013. Pracovníci fakulty se také podíleli na vzniku publikace „Bošilecký poklad“, který se tomuto
souboru platitel pocházejících z českých zemí i z ciziny podrobně věnuje. Publikace byla slavnostně pokřtěna
v předvečer Muzejní noci v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta JU se odborně podílela
rovněž na přípravě první části stálé expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích s názvem „Příběh města“.
Příprava této expozice, která je věnována historii města České Budějovice, probíhala několik let.

Výrazným přínosem pro region je rovněž akreditace velmi žádaného oboru Učitelství anglického jazyka a literatury
pro střední školy na Filozofické fakultě JU či aktivita Pedagogické fakulty JU při řešení situace nekvalifikovaných
učitelů. Na tuto skutečnost fakulta před dvěma lety reagovala rozšířenou nabídkou studií k doplnění jejich
kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb.) a mimořádně přijala ke studiu velký počet učitelů z řad
nekvalifikovaných pedagogů z regionu.



Zahraniční vztahy

Vědecké směřování ústavů Filozofické fakulty JU dlouhodobě probíhá v zahraničním kontextu bádání. Pro své
ukotvení na česko-rakousko-bavorském pomezí klade fakulta důraz na spolupráci s univerzitami v Pasově a ve Vídni.
Odborná spolupráce se velice dobře rozvíjí rovněž s polskými, francouzskými a italskými pracovišti. V oblasti
vzdělání je základem zahraniční spolupráce program Erasmus+. Zahraniční spolupráce se v jednotlivých oborech
rozvíjí zejména s obdobně zaměřenými univerzitními a akademickými pracovišti, především v Německu (Tübingen,
Kostnice, Augsburg, Regensburg), Velké Británii (Glasgow) a v Rakousku (Vídeň, Salzburg). Intenzivně se však rozvíjí
i vědecká spolupráce s francouzskými (Paříž, Bordeaux, Montpellier), polskými (Varšava, Opole, Krakov a Poznaň)
a italskými vědci (Řím, Padova, Milano). Výsledky těchto kontaktů se projevují zejména spolupořádáním vědeckých
konferencí a setkání a také podílem na mezinárodních projektech. V roce 2016 se rozběhly dva fakultní projekty
z Programu přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, z nichž jeden se orientuje na
jazykově-literární bádání na obou stranách hranice a druhý na výuku historie v česko-bavorském příhraničí.
Výsledkem tvůrčí činnosti pracovníků Filozofické fakulty JU je rovněž činnost zahrnující atributy umělecké tvorby,
zejména překlady beletrie, což se projevuje i ve výuce některých dílčích předmětů. Výsledky tohoto druhu, jejichž
autory jsou akademičtí pracovníci nebo studenti fakulty, jsou potom každoročně uplatňovány v databázi
uměleckých výsledků RUV. V rámci profesních sítí má Filozofická fakulta JU zastoupení v Asociaci děkanů
filozofických fakult ČR a v European Language Industry Association (ELIA).



Zahraniční vztahy



Zahraniční vztahy



Otevřenost

Jednotlivé ústavy Filozofické fakulty JU uskutečnily ve spolupráci s externími kolegy pestrou škálu dalších
vzdělávacích aktivit pro studenty i odbornou veřejnost. Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty JU například
pořádal otevřenou sérii přednášek na témata estetická či uměnovědná; Historický ústav připravil pro české učitele
informační den k projektu „Historie jako prostor k setkávání“, dva mezinárodní workshopy a sérii přednášek; Ústav
bohemistiky uspořádal otevřený cyklus lingvisticky zaměřených přednášek organizovaný ve spolupráci
s Jazykovědným sdružením AV ČR a otevřený cyklus přednášek „Menšinová literatura“; Ústav archivnictví
a pomocných věd historických uspořádal přednášky v rámci dlouhodobě zaměřeného cyklu „Býti archivářem“; Ústav
anglistiky uspořádal pro studenty středních škol „Den seminářů a přednášek“; Ústav česko-německých areálových
studií a germanistiky pořádal mezinárodní workshop a přednášky týkajících se různých aspektů veřejné správy či
německy psaných literatur; Ústav romanistiky pořádal přednášky zvaných francouzských a španělských odborníků
na různá témata z oboru románské filologie, uspořádal rovněž dva mezinárodní workshopy „Jornadas sobre
hispanismo, Educación y Cultura Digital“ a „Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE: traduire et
interpréter dans la diversité“, akci pro středoškolské studenty „Den s románskou filologií“, autorská čtení
frankofonních a hispanofonních spisovatelů a přednášky odborníků z praxe v rámci akce „Fórum zaměstnání
s francouzštinou“. Celkem v roce 2016 proběhlo na Filozofické fakultě JU cca 20 zahraničních a domácích exkurzí.



Otevřenost

Filozofická fakulta JU zahájila provoz zkušebního centra pro odbornou francouzštinu. Zájemci zde mohou složit
jazykovou zkoušku a získat mezinárodně uznávaný certifikát DELF professionelle. Filozofická fakulta JU se tak stala
teprve druhým v České republice a mezi akademickými institucemi dokonce prvním pracovištěm, které podobné
zkušební centrum provozuje. Zkušební centrum vede Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU společně s jihočeskou
pobočkou Francouzské aliance. Slavnostní zahájení činnosti centra se konalo v na konci května 2016 za účasti
zástupců Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Francouzské
aliance Jižní Čechy a Mezinárodního centra pedagogických studií v Paříži, které jazykové diplomy vydává.

Filozofická fakulta JU v květnu 2016 při příležitosti otevření centra pro zkoušky DELF professionelle na Ústavu
romanistiky Filozofické fakulty JU připravila celodenní program s názvem „Den s francouzštinou“, jehož součástí bylo
zmíněné slavnostní otevření centra, dále slavnostní předání takzvaných dvojích diplomů studentům Filozofické
fakulty JU, kteří v minulém roce absolvovali studium bakalářského oboru Francouzský jazyk pro evropský
a mezinárodní obchod, který se uskutečňuje současně na Filozofické fakultě JU a partnerské Jihobretaňské univerzitě,
a „Fórum zaměstnání s francouzštinou“, kde se představilo více než deset firem, ve kterých mohou studenti uplatnit
své pokročilé znalosti francouzského jazyka. O možnostech uplatnění s francouzštinou na pracovním trhu informovali
zástupci firem Armor, ASD, Essox, Faurecia, Schneider Electric, Vishay, Accenture, Adecco, ADP, Sophia a IBM.



Otevřenost

Filologický den (8. 3. 2016) – Druhý ročník této celodenní akce, určené zájemcům o bohemistiku, studentům
a učitelům středních škol, uspořádala Filozofická fakulta JU. Cílem bylo přiblížit nejen jazykové obory, které fakulta
nabízí, ale současně umožnit studentům vyslechnout si přednášky na zajímavá témata z dějin české literatury
a z lingvistiky, která mohou být pro ně nová či mohou vhodně zpestřit jejich výuku. Návštěvníci si mohli vyslechnout
přednášku děkana fakulty profesora Vladimíra Papouška na téma „Ženy modernistky v české próze 40. let 20.
století“, přednášku „Karel Hynek Mácha“ profesora Dalibora Turečka či přednášku docentky Marie Janečkové na téma
„Čeština a její slovník“. Na závěr se mohli všichni návštěvníci zapojit do besedy za účasti všech přednášejících na
téma „Co znamená být bohemistou“. Besedu moderoval ředitel Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty JU profesor
Michal Bauer.

Odpoledne s humanoidy (9. 5. 2016) – Studenti a pedagogové jednotlivých ústavů Filozofické fakulty JU v roce 2016
připravili již pátý ročník této úspěšné akce, jejímž cílem je netradiční a zábavnou formou představit svoji činnost
a nabízené studijní obory. Návštěvníci mohli nakouknout pod pokličku práce archeologů, zahrát si pólo, seznámit se
s paleografií, diplomatikou či genealogií, zaposlouchat se do autorského člení jihočeských básníků nebo
studentského koncertu, dát si narozeninový dort v prvorepublikové kavárně, ochutnat piva a další kulinářské dobroty
z Česka, Rakouska a Německa, zahrát si jazykové hry, vyzkoušet bodypainting nebo si vyrobit mandalu. Zajímavým
zpestřením byla románská jam sassion a promítání amatérského crowdfoundingového filmu Prach a broky. Hercem,
scénáristou a autorem hudby k filmu je student Pedagogické fakulty JU Vít Filipovský. Akce „Odpoledne
s humanoidy“ byla otevřena nejen studentům a zaměstnancům univerzity, ale i široké veřejnosti.



Otevřenost

Pro letní semestr akademického roku 2015/2016 připravila Filozofická fakulta JU spolu s Fakultou filozofickou
Západočeské univerzity v Plzni společný přednáškový cyklus „Filosofování“, v rámci kterého se uskutečnilo celkem
devět přednášek, které střídavě probíhaly na obou fakultách. Přednášky konané v roce 2016 v rámci cyklu
„Filosofování“ (řazeno podle data konání akce):

Pavel Vařeka: Archeologie modernity: Teoretické přístupy – metody – témata (3. 3. 2016)

Vladimír Papoušek: Literatura jako institucionální fakt (teorie Johna Searla a metodologie literárních dějin) (10. 3.
2016)

Bohumil Jiroušek: Česká marxistická historiografie: mezi domácí tradicí a sovětským importem (17. 3. 2016)

Veronika Černíková: Fiktivní spisovatel v quebecké literatuře (24. 3. 2016)

Ondřej Chvojka: Jihočeské kovové depoty doby bronzové ve středoevropských souvislostech (31. 3. 2016)

Boris Blahak: „Irgendwer sagt: ´Deutschböhme´, ein anderer ´Kleinseite´.“ Franz Kafkas (literarische) Exophonie und
ihr

Prager stadttopographischer Kontext (7. 4. 2016)

Ondřej Chvojka: Elity doby bronzové a starší doby železné v jihozápadních Čechách a v širším hornodunajském
kulturním okruhu: Možnosti a limity jejich archeologické evidence (14. 4. 2016)

Lukáš Novotný: K některým apektům politického života německé menšiny v první Československé republice (21. 4.
2016)

Ondřej Pešek: Textová lingvistika a diachronie: metodologické otázky vývoje „textových“ kategorií (28. 4. 2016)


