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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. Miroslav Novotný, CSc. (do 28. 5. 2013)

Doc. PhDr. Ondřej Pešek, PhD. (od 28. 5. 2013)

Proděkan pro CŽV

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. (od 28. 5. 2013)

Tajemnice

Ing. Iva Hondlíková

Předseda Akademického senátu FF JU

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.



Akademický senát

předseda

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

místopředseda z řad akademických pracovníků

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.

místopředseda z řad studentů

Mgr. Barbora Poslušná

doc. PhDr. Josef Blüml, CSc.

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Mgr. David Skalický, Ph.D.

Mgr. Lenka Blažková 

Mgr. Pavla Lencová

Mgr. Markéta Veselá



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.

prof. PhDr. Petr Fidler

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.

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.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

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

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.



Ústavy

Archeologický ústav

Historický ústav

Ústav anglistiky

Ústav archivnictví a PVH

Ústav bohemistiky

Ústav dějin umění

Ústav estetiky

Ústav germanistických a areálových studií

Ústav romanistiky



Ocenění

Docent Robert Sak, uznávaný historik, který dlouhodobě působil mj. také na Historickém ústavu

Filozofické fakulty JU, obdržel u příležitosti význačného životního jubilea od děkana Filozofické fakulty JU

Pamětní medaili Filozofické fakulty JU. Docent Sak je autorem celé řady vědeckých prací, mimo jiné

monografií o Františku Ladislavu Riegrovi, Bedřichu Fučíkovi, Josefu Jungmannovi, Miroslavu Tyršovi, Sidonii

Nádherné (spoluautor Zdeněk Bezecný), Anně Lauermannové-Mikschové či knih o československých

legionářích v Rusku. Autorsky i redakčně se podílel na dvou vydáních Encyklopedie Českých Budějovic,

napsal mimo jiné řadu studií pro vědecké sborníky či popularizujících článků pro tisk, spolupracuje

s rozhlasem a televizí. V roce 2009 mu udělil primátor města České Budějovice medaili Za zásluhy,

udělovanou výrazným osobnostem vědeckého a kulturního života města České Budějovice.

Studentka Filozofické fakulty JU Miluše Wagnerová uspěla ve studentské vědecké soutěži České archivní

společnosti o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, CSc., ve které za diplomovou práci „Historie farnosti

Olešnice na konci 18. a v průběhu 19. století“ získala první místo. Student Rudolf Zíka ve stejné soutěži

získal druhé místo za diplomovou práci „Vývoj a fungování českých sborů dobrovolných hasičů ve

venkovských obcích na jihu Čech v letech 1878-1939“.



Studium
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Studium

AKREDITOVANÉ OBORY (k 7. 10. 2014)

Bakalářské obory jednooborové 14

dvouoborové 9

Navazující obory jednooborové 10

dvouoborové 10

Magisterské obory 0

Doktorské obory v českém jazyce 5

v cizím jazyce 2

Celkem 50



Studium

NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY 

(květen 2013 – říjen 2014)

Bakalářské obory Kulturní studia

Česko-německá areálová studia

Navazující magisterské obory Archeologie

Anglická a americká literatura (dvouoborové)

Bohemistika (dvouoborové)

Historie (dvouoborové)

Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové)

Italský jazyk a literatura (dvouoborové)

Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)

Dějiny a filozofie umění



Pracovníci

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ FF JU 

k 31. 12. 2013

53,77724,811

15,374

Průměrný evidenční počet akademičtí
pracovníci - profesoři, docenti, odborní
asistenti, lektoři

Průměrný evidenční počet vědečtí
pracovníci

Průměrný evidenční počet ostatní
pracovníci (pracovníci projektů EU,
zejména OPVK, administrativa, odborní
pracovníci ve vědeckých oborech)



Pracovníci

STRUKTURA PRŮMĚRNÉHO EVIDENČNÍHO POČTU 

AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

k 31. 12. 2013

7,267

14,992

31,518

profesoři

docenti

odborní asistenti



Rozpočet

VÝVOJ NORMATIVU V LETECH 2009 - 2014
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Rozpočet

STRUKTURA ROZPOČTU DLE JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ

SROVNÁNÍ ROKU 2011, 2012, 2013

Vlastní zdroje: doplňková činnost, režie projektů, úhrada za další činnosti poskytované VŠ

Další projekty: FRVŠ, IRP, IP, OP VK

Projekty – věda: RVO, GA ČR, GA JU, GA FF JU

Příspěvek: na vzdělávací činnost
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Rozpočet

PODPORA Z RVO 

SROVNÁNÍ JU 2013 - 2014
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Věda a výzkum

Filozofická fakulta JU se i v roce 2013 nadále rozvíjela jako pracoviště orientované na základní výzkum

v historických, archeologických, lingvistických a literárních 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 2013 řešili devět standardních

projektů Grantové agentury ČR, tři týmové a čtyři individuální projekty Grantové agentury JU. Realizovány

byly rovněž projekty v rámci Grantové agentury Filozofické fakulty JU (zřízené v roce 2012), jejímž

posláním je přispívat k excelentním výsledkům pracovníků fakulty, především v rané a střední fázi jejich

vědeckého vývoje.



Věda a výzkum

POČTY BODOVANÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ - RIV
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Věda a výzkum

BODOVÉ SROVNÁNÍ 2008 – 2013
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Věda a výzkum

PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2014

Grantová agentura ČR 

14 projektů (5x UHE, 2x UBO, 2x UAC, 1x UAR, 3x URO, 1xUDE)

Grantová agentura JU

3 týmové projekty (1x UHE, 2x UBO)

8 individuálních projektů pro doktorandy (5x UHE, 1x UBO, 2x UAC)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1x UBO „Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech“

podíl na 2 celouniverzitních projektech – Postdok - 4 postdoktorandské

pozice pro FF JU, ScienceZoom - popularizace vědy

Operační programy přeshraniční spolupráce (Cíl 3)

Česko-bavorský dějepis, UHE, spolupráce s Bavorskem 



Věda a výzkum

VÝZKUMNÁ CENTRA FF JU

Od r. 2012, doba trvání 5 let

Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku – výzk. centrum

UHE

Centrum pro výzkum novější české literatury a metodologie literární

historie – výzkumné centrum UBO

Financovány z prostředků na institucionální rozvoj výzkumné organizace

(RVO), návaznost na ukončené výzkumné záměry.

GRANTOVÁ AGENTURA FILOZOFICKÉ FAKULTY JU

2 typy projektů hlavně pro pracovníky v počáteční fázi odborného rozvoje

Příspěvek na vydání monografie – jednoleté projekty, uzávěrka na jaře

Příspěvek na přípravu monografie – až dvouleté projekty, uzávěrka na

podzim

Celkem vyšly s podporou GA FF JU 3 odborné monografie, do konce roku

2014 vyjdou další 3 (částečná návratnost financí v podobě RIV bodů)



Věda a výzkum

RUV – REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ

Segment LITERATURA

– za rok 2012 zadáno 11 výsledků

– za rok 2013 zadáno 12 výsledků

Zadávají se díla krásné literatury nebo jejich překlady, eseje, memoáry,

literární deníky apod., vždy v únoru za předchozí kalendářní rok

RVO FINANCE

Celouniverzitně přidělované prostředky na významné akce ve VaV a na

postdoktorské pozice – FF JU získala zatím prostředky na 5 konferencí,

workshop a tisk publikace - URO, UAR, UAG, UDE (229 tis. Kč) a na

1 postdoktorskou pozici - UAN (mzda na 2 roky pro nově přijatého

postdoka)



Věda a výzkum

ODBORNÉ PUBLIKACE PRACOVNÍKŮ FAKULTY (VÝBĚR)



Projekty

INSTITUCIONÁLNÍ (ROZVOJOVÝ) PLÁN

Rozvoj dalších (nevědeckých) oblastí, fakulta soutěží v rámci univerzity:

1) inovace výuky – učitelství anglického jazyka, estetika a dějiny umění, 

moodle

2) celoživotní vzdělávání – příprava metodiky, klub absolventů, kurzy pro 

veřejnost

3) mobility nad rámec programu Erasmus – výjezdy do Kanady, příjezdy 

zahraničních profesorů apod.

4) univerzitní nakladatelství Episteme – blíže další obrázek

5) univerzitní archiv – podíl FF v rámci celouniverzitního pracoviště

6) identita fakulty - zavedení jednotného vizuálního stylu, webové 

stránky, propagační předměty apod.

7) přístrojové vybavení – pro archeologii, průběžná výměna PC v 

učebnách



Provozováno ve spolupráci s nakladatelstvím Academia (na základě

licenční smlouvy zajišťuje technickou redakci, tisk a distribuci

odborných monografií)

Ediční příprava se uskutečňuje v nakladatelství JU (Dr. Nagy ředitel,

Dr. Mihulka redaktor)

Usnadnění cesty k publikování akademickým pracovníkům

Obohacení praktické složky výuky - snadnější zapojení studentů

do redakční práce

Důraz na prestiž a vysoké standardy vydávaných prací!

Věda a výzkum

EPISTEME

NAKLADATELSTVÍ JU

Zřízeno od 1. dubna 2013



Věda a výzkum

KONFERENCE  2014 (VÝBĚR)

IVe colloque international Théories et concepts du Cercle linguistique de

Prague au seuil du XXI siècle, 11.-12. 6. 2014, České Budějovice, URO

24. Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní

Čechy/Horní Rakousko, 18.-21. 6. 2014, Bechyně, UAR

Reprezentace, literatura a moc – mezinárodní letní workshop pro

doktorandy (JU, Glasgow, Opole), 9.-15. 6. 2014, České Budějovice, UBO

Deutch ohne Grenzen – mezinárodní germanistická konference, 17.-18. 9.

2014, České Budějovice, UAG společně s PF JU

V přípravě:

Al pie de la(s) letra(s) – setkání hispanistů, 17.-18. 10. 2014, Č. Budějovice,

URO

Knihy v proměnách času – VI. mezinárodní interdisciplinární konference

k dějinám knižní kultury, 24.-27. 10. 2014, Český Krumlov, URO

Krása, krajina, příroda VIII – konference společně se Společností pro

estetiku při AV ČR, 2. 12. 2014, Praha, UDE



Věda a výzkum

Dr.h.c.

Na návrh FF JU – udělen v červnu 2013 doc. PhDr. Jiřímu Brabcovi, CSc.

(*1929), literárnímu historikovi, lexikografu a editorovi

Počátkem roku 2015 bude udělen doc. PhDr. Jaroslavu Medovi, CSc.

(*1932), literárnímu historikovi, kritikovi a editorovi, společný návrh

s Teologickou fakultou JU

DOKTORSKÉ STUDIUM

Nové doktorské studijní obory: Pomocné vědy historické (od konce roku

2012) a Románské jazyky (od jara 2013)

Nově - promoce pro absolventy doktorského studia v obřadní síni

českobudějovické radnice, v reprezentativnějších prostorách,

v budoucnu bude probíhat celouniverzitně



Spolupráce s aplikační sférou

Pracoviště Filozofické fakulty JU spolupracují s podobně zaměřenými institucemi v Jihočeském kraji.

Tradičním zázemím historických oborů jsou zejména místní archivy, přičemž pracovníci Státního

oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu v Českých Budějovicích se podílejí na výuce

v bakalářském a navazujícím magisterském studijním oboru Archivnictví. K dalším spolupracujícím

institucím náleží především muzea, hlavně 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 geodetickou

firmou Geo-cz z Chotovin (geodetické zaměřování archeologických sond) a s firmou Antonína Majera

z Volyně, která zajišťuje především půdní fosfátové analýzy. Výuku předmětu Památková péče zajišťují

pracovníci Národního památkového ústavu, územního pracoviště České Budějovice. V jednooborovém

studiu Bohemistiky 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 dějin umění úzce spolupracuje s Alšovou jihočeskou

galerií v Hluboké nad Vltavou při přípravě přednáškových cyklů určených studentům i širší odborné

veřejnosti.



Zahraniční vztahy

Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce

Vědecké směřování ústavů Filozofické fakulty JU dlouhodobě probíhá v zahraničním kontextu bádání.

Zahraniční spolupráce probíhá zejména s obdobně zaměřenými univerzitními a akademickými pracovišti

především v Německu (Drážďany, Göttingen, Jena, Kostnice, Kassel, Lipsko, Mohuč, Mnichov, Münster),

Velké Británii (Glasgow a Sheffield) a v Rakousku (Vídeň, Innsbruck). Intenzivně se však rozvíjí i vědecká

spolupráce s francouzskými (Paříž, Bordeaux, Lyon, Montpellier), polskými (zvláště Instytut archeologii

i etnologii Polskiej Akademii Nauk ve Varšavě, dále Krakov a Poznaň) a italskými vědci (Řím, Padova,

Milano). Pro své ukotvení na česko-rakousko-bavorském pomezí klade fakulta velký důraz na spolupráci

s univerzitami v Pasově a ve Vídni. Základem zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání je program

Erasmus. Na úrovni mobilit studentů pokračuje spolupráce s York University v Kanadě. Strategickým cílem

je nabídnout studentům Filozofické fakulty JU další možnosti studia na zahraničních univerzitách, kde je

vyučovacím jazykem angličtina. Za tímto účelem usiluje fakulta o navázání spolupráce s univerzitami

v Norsku, a to jak v rámci programu Erasmus, tak v rámci Norských fondů. Filozofická fakulta JU v roce

2013 pokračovala spolu s Universität Passau v účasti na projektu „Jak přibližovat region přes hranice.

Historicko-didaktické základy pro výuku“ za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.



Zahraniční vztahy

2012/2013 2013/2014
2014/2015 
(pouze ZS)

VÝJEZDY

ERASMUS – studijní pobyty 47
(Francie, Německo, 
Itálie, Španělsko, 
Rakousko, Velká 
Británie, Belgie)

38
(Francie, Německo, 
Itálie, Španělsko, 
Rakousko, Velká 
Británie)

30
(Francie, Německo, 
Itálie, Španělsko, 
Rakousko)

ERASMUS – pracovní stáže 6
(Francie, Itálie,
Německo)

12
(Francie, Itálie, 
Španělsko, Belgie)

12
(Francie, Itálie, 
Německo, 
Španělsko, Belgie, 
Rakousko)

ERASMUS – výuka 7
(Španělsko, Itálie,
Polsko, Francie, 
Německo)

9
(Španělsko, Itálie,
Polsko, Francie, 
Belgie, Slovensko, 
Německo)

3
(Itálie, Francie)

Institucionální
programy

 stáže doktorandů 
 studium Kanada
 dvojí diplom 
 free movers
 akademičtí 
pracovníci 

4 (Rakousko, Polsko)
1
0
0
10 (IP 2012);
(Slovensko, 
Německo, Rakousko, 
Francie, Itálie)

1 (Rakousko)
2
2 (Francie)
1 (Argentina)
7 (IP 2013);
(Francie, Itálie)

0
2
2 (Francie)
0
probíhá (IP 2014)

CELKEM – studenti
CELKEM – akademičtí pracovníci 

58
17

56
16

46
probíhá (IP 2014)



Zahraniční vztahy

2012/2013 2013/2014
2014/2015 
(pouze ZS)

PŘÍJEZDY

ERASMUS – studijní pobyty 8
z toho 5 dvojí 
diplom (Francie)

5
z toho 1 dvojí 
diplom (Francie)

7 
(Španělsko, Polsko)

ERASMUS – pracovní stáže 3
(Francie,
Španělsko)

0 0

ERASMUS – výuka 3
(Velká Británie, 
Slovensko, Francie)

4
(Velká Británie, 
Itálie, Španělsko)

2
(Španělsko)

studijní pobyty – ostatní  
(samoplátci, free movers)

1 
(Japonsko)

1
(Německo)

2 
(Japonsko)

Institucionální programy – výuka hostující 12 (IP 2012) 0 probíhá (IP 2014)

CELKEM – studenti
CELKEM – akademičtí pracovníci 

12
15

6
4

9
probíhá (IP 2014)



Letní školy

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JU uspořádal na konci letních prázdnin roku 2013 již 22. ročník tradiční

„Letní školy slovanských studií“. Třítýdenní letní školy určené pro studenty slavistiky či bohemistiky, učitele

a překladatele i laické zájemce o český jazyk se v roce 2013 zúčastnilo 50 účastníků z Bulharska, Chorvatska,

Itálie, Rakouska, Ruska, Slovinska, Německa, Velké Británie a Japonska. Součástí slavnostního zakončení této

letní školy bylo nejen předání osvědčení o absolvování kurzu, ale také hudební program složený ze skladeb

slavných autorů (např. Bedřicha Smetany, P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta). Za klavírního doprovodu Věry

Bauerové vystoupil barytonista Josef Falta. Překvapení si pro své spolužáky z kurzu připravila Japonka Shoko

Yamada. Studentka pražské konzervatoře zahrála etudu z díla Bedřicha Smetany a sklidila za ni obrovský

potlesk.

Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU hostil na počátku července 2013 v pořadí již 22. ročník „Francouzské

letní univerzity Vzdělávací nadace Jana Husa“, která je již tradičně příležitostí k setkávání frankofonních

studentů i badatelů z různých společenskovědních oborů ze zemí Visegrádské čtyřky a z Francie. Téma této

letní univerzity bylo „Nature(s)“, což bylo téma velmi široké a poskytovalo tak dostatek prostoru pro

příspěvky z různých oborů a pro rozdílné interpretace. Bylo totiž možno ho chápat nejen ve významu

„příroda“, ale také „povaha“, „podstata“ či „přirozenost“. Letní univerzity se zúčastnilo 18 účastníků z České

republiky, Slovenska, Francie, Polska a Maďarska. Byli mezi nimi nejen akademičtí pracovníci – vysokoškolští

učitelé a vědečtí pracovníci, ale také studenti doktorského a magisterského studia.

Archeologický ústav Filozofické fakulty JU ve spolupráci s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie

Přírodovědecké fakulty JU uspořádal v červenci 2013 v Netolicích na Prachaticku další ročník „Letní

archeologické školy“, během níž pokračoval výzkum hradiště Na Jánu. Realizována byla rovněž řada dalších

výzkumných činností v okolí Netolic, jako např. dokumentace historické Linecké stezky nebo výzkum krajiny

renesanční Netolické obory. V rámci doprovodného programu se kromě řady odborných přednášek

uskutečnil např. také kostýmový den, během kterého studenti v kostýmech předváděli návštěvníkům život

ve středověku, či divadelní představení Dívčí válka. Letní archeologická škola 2013 se uskutečnila pod

záštitou centra PAPAVER (Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové).



Otevřenost

1) Pylon ve vstupní hale budovy

2) Vytvoření fakultního sloganu

(prohloubení vizuálního dojmu  

o verbální prvek) 

3) Nové webové stránky fakulty

4) Dílčí úpravy interiéru fakulty 

(sezení pro studenty apod.)

ROZPRACOVÁNÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU  



Otevřenost

Multižánrový festival Sofie se baví (17. 4. 2013) Festival uspořádali studenti Filozofické fakulty JU za

podpory Jihočeské univerzity a statutárního města České Budějovice s cílem zlepšit komunikaci mezi

univerzitním kampusem a samotným městským centrem. Festival byl zahájen již druhým ročníkem cyklů

přednášek a prezentací Filozofické fakulty JU s názvem „Odpoledne s humanoidy“ a vernisáží výstavy

Alžběty Kočvarové (Jako tělo jako duše) a Jakuba Balouna (Homo Faber). Následovaly koncerty skupin

VEES, Petting ZOO, Lex Barker a držitele žánrové ceny Anděl skupiny Please the Trees. Na klubové scéně

ve stejné době předváděly své umění kapely, které do Českých Budějovic přilákala nezávislá pořadatelská

agentura NAAB (Manon Meurt, Psychedelický flákač na odstřel, Mutt Tricx a další). Kromě hudby lákaly

k návštěvě i výstavy (Fotojatka – festival tvůrčí fotografie), divadla (Já to jsem) a workshopy (Martin

Škoda). Festivalu v kampusu Jihočeské univerzity se zúčastnilo více než 1 200 návštěvníků.



Otevřenost

V roce 2013 uskutečnily jednotlivé ústavy Filozofické fakulty JU ve spolupráci s externími spolupracovníky

pestrou škálu dalších vzdělávacích aktivit z oblasti historie, dějin umění, bohemistiky, filozofie,

germanistiky, archeologie či archivnictví, a to nejen pro studenty, ale i odbornou veřejnost. Ústav estetiky

a dějin umění Filozofické fakulty JU uspořádal otevřený cyklus přednášek na estetická a uměnovědná

témata a jeden odborný workshop ve spolupráci s Katedrou střihové skladby FAMU. Historický ústav

připravil cyklus celkem pěti přednášek zahraničních odborníků a dále realizoval přednáškový cyklus pro

veřejnost s názvem „Život na česko-rakouské hranici v průběhu věků“. Ústav bohemistiky uspořádal

otevřený cyklus přednášek v rámci projektů scienceZOOM, Grantové agentury JU a OP VK a jeden

doktorský workshop. Ústav archeologie uspořádal „Letní archeologickou školu“ v Netolicích a sérii

přednášek externích odborníků. Ústav archivnictví a pomocných věd historických realizoval přednášky

v rámci dlouhodobě zaměřeného cyklu „Býti archivářem“ a dále přednášku pro veřejnost v rámci projektu

scienceZOOM. Ústav českoněmeckých areálových studií a germanistiky zorganizoval čtyři mezinárodní

workshopy týkající se různých aspektů veřejné správy a dále přednáškové a debatní večery věnované

německy psané literatuře. Ústav romanistiky připravil přednášky zvaných francouzských a španělských

odborníků na různá témata z oboru románské filologie. Ústav anglistiky uspořádal cyklus téměř třiceti

přednášek pro veřejnost z oboru anglické a americké literatury. V roce 2013 také Filozofická fakulta JU

připravila pro své studenty přibližně deset domácích a zahraničních exkurzí.

V roce 2013 byly také realizovány přípravné kroky k zahájení činnosti Klubu absolventů a přátel

Filozofické fakulty JU, kdy byla vyhodnocena anketa uspořádaná mezi absolventy, zkompletovány

přihlášky do tohoto klubu a uskutečněny další administrativně technické kroky. První řádná valná

hromada Klubu absolventů a přátel Filozofické fakulty JU se uskuteční na jaře roku 2014.



Život fakulty

Doba kamenná v podání Archeologického ústavu

Ústav romanistiky hostil mezinárodní studentský workshop

Soutěž jedlíků při Odpoledni s humanoidy

Pasování prvních ročníků studia historie


