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Vedení fakulty

Děkan

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
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doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Proděkan pro studium

Doc. PhDr. Ondřej Pešek, PhD. 

Proděkan pro CŽV

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 

Tajemnice

Ing. Iva Hondlíková

Předseda Akademického senátu FF JU

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.



Akademický senát
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doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.
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Mgr. Hynek Látal, Ph.D.
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Mgr. Barbora Poslušná

doc. PhDr. Josef Blüml, CSc.

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.
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Mgr. Lenka Blažková 
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Mgr. Markéta Veselá
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doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
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doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
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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.

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, 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
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Ústav romanistiky



Ocenění

Docent Ondřej Pešek, vedoucí Ústavu romanistiky Filozofické fakulty JU, obdržel francouzské státní

vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře Ordre des Palmes académiques (Řád Akademických

palem). Vyznamenání docentu Peškovi osobně předal Jeho Excelence velvyslanec Francouzské republiky

v ČR Jean-Pierre Asvazadourian, který vyzdvihl výsledky vědecké práce docenta Peška na poli srovnávací

lingvistiky a jeho dlouholeté úsilí o rozvoj francouzsko-českých vztahů.



Studium

POČTY STUDENTŮ



Studium

AKREDITOVANÉ OBORY (k 4. 11. 2015)

Bakalářské obory jednooborové 14

dvouoborové 11

Navazující 
magisterské obory

jednooborové 11

dvouoborové 10

Doktorské obory v českém jazyce 6

v cizím jazyce 2

Celkem 54



Studium

NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY

Bakalářské obory Italský jazyk pro evropský a mezinárodní 
obchod

Dějiny umění (dvouoborové)

Estetika (dvouoborové)

Kulturní studia

Navazující magisterské 
obory

Česko-německá areálová studia

Učitelství anglické a americké literatury pro 
střední školy (dvouoborové)

Dějiny a filozofie umění

Doktorské obory Archeologie



Pracovníci

56%
30%

14% 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)

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ FF JU 

k 31. 12. 2014
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Pracovníci
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15,683
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Věda a výzkum

Filozofická fakulta JU se i v roce 2014 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 2014 řešili 12 standardních projektů

a dva postdoktorské projekty Grantové agentury ČR (fakulta výrazně uspěla v grantové soutěži, jejíž

výsledky byly zveřejněny v prosinci 2013, došlo tedy k nárůstu počtu projektů řešených v rámci Grantové

agentury ČR). Dále byly řešeny tři týmové a osm individuálních projektů v rámci interní Grantové

agentury JU. Grantová agentura Filozofické fakulty JU, jejímž posláním je přispívat k excelentním

výsledkům pracovníků fakulty, především v rané a střední fázi jejich vědeckého vývoje, podpořila v roce

2014 dva nové projekty zaměstnanců fakulty v obou pilířích její činnosti, tj. projekty zaměřené na

podporu přípravy či vydání vědeckých publikací, další tři projekty byly řešeny druhým rokem. Ústav

bohemistiky pokračoval v úzké spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

a Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i., na projektu z OP VK s názvem „Výzkum modelů

reprezentací v literárních diskursech (2012-2014)“.



Věda a výzkum
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Věda a výzkum

HODNOCENÍ PODLE PILÍŘE II.

V seznamu 20% nejlepších výsledků vybraných expertními panely na základě

odborného posouzení za rok 2014 měla FF na JU nejvyšší úspěšnost!

Fakulta Počty zadaných 
výsledků

Počty výsledků 
zhodnocených „A“

Úspěšnost 
%

EF 3 1 33

FF 2 2 100

FROV 5 2 40

PF 1 0 0

PřF 13 3 23

TF 1 0 0

ZSF 1 0 0

ZF 4 0 0

Celkem 30 8 27

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

2) I. Cerman, Habsburgischer Adler und Aufklärung. Bildungsverhalten des 
Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2010



Věda a výzkum

PROJEKTY ŘEŠENÉ V ROCE 2014-15

Grantová agentura ČR 

12 projektů (3x Historický ústav, 2x Ústav bohemistiky, 2x Ústav kulturálních studií, 1x Ústav 

archivnictví a pomocných věd historických, 3x Ústav romanistiky, 1x Ústav estetiky a dějin 

umění)

Grantová agentura JU

3 týmové projekty (1x Historický ústav, 2x Ústav bohemistiky)

4 individuální projekty pro doktorandy (1x Historický ústav, 1x Ústav bohemistiky, 1x Ústav 

archivnictví a pomocných věd historických, 1x Ústav romanistiky)

Výzkumná centra FF JU

od r. 2012, doba trvání 5 let, výzk. centrum Historického ústavu Habsburkové v dějinách

českých zemí raného novověku a výzk. centrum Ústavu bohemistiky Centrum pro

výzkum novější české literatury a metodologie literární historie, návaznost na ukončené

výzkumné záměry.

Grantová agentura FF JU

2 typy projektů (Příspěvek na vydání monografie a Příspěvek na přípravu monografie),

zejména pro pracovníky v počáteční fázi odborného rozvoje



Věda a výzkum

RUV – REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ

Segment LITERATURA – za rok 2012 zadáno 11 výsledků, za rok 2013 zadáno

12 výsledků a za rok 2014 zadáno 7 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 8 konferencí či

workshopů a tisk publikace – Ústav romanistiky, Archeologický ústav, Ústav

česko-německých areálových studií a germanistiky, Ústav estetiky a dějin

umění (429 tis. Kč) a na 2 postdoktorské pozice – Ústav anglistiky a Ústav

romanistiky (mzda na 2 roky pro nově přijaté postdoky).

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY 

V roce 2014 skončily projekty předchozího programovacího období, koncem

roku 2015 se čekají nové výzvy (OPVVV, Programy přeshraniční spolupráce

s Bavorskem a Rakouskem, ...).



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, Ústav romanistiky

24. Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní

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

Reprezentace, literatura a moc – mezinárodní letní workshop pro doktorandy (JU,

Glasgow, Opole), 9.-15. 6. 2014, České Budějovice, Ústav bohemistiky

Deutch ohne Grenzen – mezinárodní germanistická konference, 17.-18. 9. 2014,

České Budějovice, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

společně s PF JU

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

romanistiky

Knihy v proměnách času – VI. mezinárodní interdisciplinární konference k dějinám

knižní kultury, 24.-27. 10. 2014, Český Krumlov, Ústav romanistiky

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

AV ČR, 2. 12. 2014, Praha, Ústav estetiky a dějin umění



Projekty

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN 2014-15

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

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

moodle, rozvoj oborových didaktik

2) podpora pedagogické a tvůrčí práce - implementace komputačních 

nástrojů do výuky

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

veřejnost

4) internacionalizace - zejména nad rámec programu Erasmus – výjezdy 

do Kanady, příjezdy zahraničních profesorů apod.

5)   IT – pořízení počítačů do učeben a seminárních místností



Věda a výzkum

ODBORNÉ PUBLIKACE PRACOVNÍKŮ FAKULTY (VÝBĚR)



ODBORNÉ PUBLIKACE PRACOVNÍKŮ FAKULTY (VÝBĚR)



Spolupráce s aplikační sférou

Pracoviště Filozofické fakulty JU, vedle akademických pracovišť, zvláště pražských, spolupracují s podobně

zaměřenými institucemi v Jihočeském kraji, což výrazně usnadňuje v některých předmětech přenos

nových poznatků z praxe do výuky, zvláště v oblasti aktuálních trendů konzervace historických artefaktů

a památkové péče. Předmět Památková péče zajišťují pracovníci Národního památkového ústavu,

územního pracoviště České Budějovice. Tradičním zázemím historických oborů jsou zejména místní

archivy, 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 Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci či s firmami zaměřenými

na geodetické zaměřování archeologických sond a půdní fosfátové analýzy. Ve výuce 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 estetiky a dějin umění úzce spolupracuje s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké

nad Vltavou při přípravě přednáškových cyklů určených studentům i širší odborné veřejnosti a při

pořádání výstav.



Spolupráce s aplikační sférou

Archeologický ústav Filozofické fakulty JU je i nadále držitelem povolení k provádění archeologických

výzkumů (vydaných Ministerstvem kultury podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Filozofická fakulta JU je na základě dohody o rozsahu

a podmínkách provádění archeologických výzkumů uzavřené s Akademií věd ČR oprávněna provádět

archeologické výzkumy na území České republiky. V souvislosti s výše uvedenou licencí zajišťoval v roce

2014 Archeologický ústav Filozofické fakulty JU zpracování lidarových snímků, detektorový průzkum,

leteckou prospekci a průzkum v terénu v rámci studentských praxí pro stavbu dálnice D3 v úsecích mezi

Borkem a Úsilným, Bošilcem a Ševětínem a Ševětínem a Borkem (ve spolupráci s Jihočeským muzeem

v Českých Budějovicích), archeologický průzkum – určení archeobotanického materiálu a zpracování

laboratorních výsledků v rámci projektu revitalizace bývalých kasáren v lokalitě Čtyři Dvory v Českých

Budějovicích, záchranný archeologický výzkum při odbahnění a úpravě hráze Karvašinského rybníka v k.ú.

Jehnědno, archeologický průzkum přeložky vodovodu Netolice – Velký Bor, archeologický výzkum

v lokalitě Písek – průmyslová zóna v souvislosti se stavbou haly AISIN II., provedení

archeoenvironmentální analýzy z lokality Všemyslice (ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni),

terénní průzkum při archeologických pracích na stavbě střelnice v Prachaticích a archeologický výzkum

v rámci projektu „Linecká stezka“. I nadále probíhala v laboratořích Archeologického ústavu Filozofické

fakulty JU také konzervace archeologických artefaktů (spolupráce s Archeo Pro, o.p.s)

a archeoenvironmentální analýza vzorků z depotu stříbrných nádob z Velkých Čížovic pro Středočeské

muzeum v Roztokách u Prahy.



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). Výsledky těchto kontaktů se projevují zejména spolupořádáním vědeckých konferencí a setkání

a také podílem na mezinárodních projektech. 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+, v rámci kterého má fakulta uzavřeno více než 40 bilaterálních

smluv. Na úrovni mobilit studentů pokračuje spolupráce s York University v Kanadě. Filozofická fakulta JU

v roce 2014 také 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.

Filozofickou fakultu JU navštívil v roce 2014 mexický velvyslanec Pablo Macedo Riba, který se po oficiální

části programu setkal také se studenty, kterým přednášel o Mexiku a česko-mexických vztazích.

Filozofická fakulta JU také hostila mimořádného a zplnomocněného velvyslance Španělska v ČR pana

Pascuala Ignacia Navarra Ríose. Pan velvyslanec na Filozofickou fakultu JU zavítal v rámci Dnů španělské

kultury. Jednalo se v pořadí již o třetí návštěvu pana velvyslance na Jihočeské univerzitě. Dalším

z význačných hostů Filozofické fakulty JU byla Jeho Excelence velvyslanec Francouzské republiky v ČR

Jean-Pierre Asvazadourian, který v rámci svého programu na Jihočeské univerzitě také krátce pohovořil se

studenty francouzštiny o francouzskočeských vztazích a o stále významné roli francouzského jazyka

v dnešním světě.



Zahraniční vztahy
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

VÝJEZDY

ERASMUS – studijní pobyty 47

(Francie, Německo, 

Itálie, Španělsko, 

Rakousko, Velká 

Británie, Belgie)

38

(Francie, 

Německo, Itálie, 

Španělsko, 

Rakousko, Velká 

Británie)

41

(Francie, 

Německo, Itálie,

Španělsko, 

Rakousko)

ERASMUS – pracovní stáže 6

(Francie, Itálie,

Německo)

12

(Francie, Itálie, 

Španělsko, Belgie)

26

(Francie, Itálie, 

Německo, 

Španělsko, Belgie, 

Rakousko)

ERASMUS – výuka 7

(Španělsko, Itálie,

Polsko, Francie, 

Německo)

9

(Španělsko, Itálie,

Polsko, Francie, 

Belgie, Slovensko, 

Německo)

8

(Itálie, Francie, 

Španělsko)

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)

2

2

2 (Francie)

1 (Dánsko)

6 (Španělsko, 

Itálie, Francie)

CELKEM – studenti

CELKEM – akademičtí pracovníci 

58

17

56

16

72

14



Zahraniční vztahy

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

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)

6

(Španělsko, Velká 

Británie, Polsko, 

Francie)

studijní pobyty – ostatní  

(samoplátci, free movers)

1 

(Japonsko)

1

(Německo)

2 

(Japonsko)

Institucionální programy – výuka 

hostující

12 (IP 2012) 0 3

CELKEM – studenti

CELKEM – akademičtí pracovníci 

12

15

6

4

9

9



CŽV

V roce 2014 došlo k přípravě nových, zájmově orientovaných kurzů, které budou realizovány v průběhu

roku 2015. V rámci CŽV fakulta také úzce spolupracovala s ostatními součástmi univerzity, přičemž

zajišťovala především odbornou garanci prezentovaných témat.



Letní školy

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JU uspořádal na konci letních prázdnin roku 2014 již 23. 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 2014 zúčastnilo na 50

účastníků z evropských zemí, ale i z Číny či Japonska. Pro studenty byly připraveny nejen jazykové kurzy,

ale i přednášky o vývoji jazyka, historii a architektuře. Program letní školy byl zpestřen návštěvami

památek a zajímavých míst zejména jihočeského regionu. Filozofická fakulta JU se touto akcí snaží

dlouhodobě podporovat zájem o češtinu, českou kulturu a reálie mezi cizinci. Archeologický ústav

Filozofické fakulty JU ve spolupráci s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU

uspořádal v červenci 2014 v Netolicích na Prachaticku devátý ročník „Letní archeologické školy“, během

níž pokračoval výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu.

Filozofická fakulta JU ve spolupráci s rektorátním pracovištěm (Útvarem CŽV) realizovala v kalendářním

roce 2014 roční kurz „Češtiny pro cizince“, kterého se v průběhu letního semestru 2013/2014 a zimního

semestru 2014/2015 zúčastnilo celkem 52 frekventantů převážně z Ukrajiny.



Otevřenost

Odpoledne s humanoidy (16. 4. 2014)

V pořadí již třetí ročník této úspěšné akce otevřené pro studenty, zaměstnance univerzity i širokou

veřejnost uspořádali studenti Filozofické fakulty JU. Celé odpoledne bylo nabito zajímavým programem,

který si připravily jednotlivé ústavy fakulty. Ústav romanistiky „otevřel“ kavárnu, kde bylo možné ochutnat

italské, španělské a francouzské speciality, jako v pravé kavárně bylo možné se zaposlouchat do živé

hudby nebo si zahrát typickou italskou karetní hru briscola. Studenti Ústavu estetiky a dějin umění

připravili zajímavou výstavu fotografií živých obrazů Pašijí a zvali do ateliéru akční malby. Na Ústavu česko-

německých areálových studií a germanistiky bylo možné zhlédnout film o němčině, který natočili sami

studenti, ti hravější se zapojili do vědomostní soutěže, která prověřila jejich znalosti z prostředí ČR

a německy mluvících zemí. „Nejhladovější“ se mohli zúčastnit soutěže v pojídání bavorských klobásek.

Studenti Ústavu archivnictví měli pracovní program. V archivu „řádil“ fantom, který vymazal jména

z nobilitačních listin a poničil jednotlivé erby. Za pomoci návštěvníků se podařilo vše dát do původního

stavu. Ústav anglistiky provedl anglickou a americkou literaturou a představil více či méně známá díla.

Nechyběla také ochutnávka místních jídel. Do doby raného středověku návštěvníky zavedli archeologové,

kteří na louce mezi Akademickou knihovnou JU a kolejemi vybudovali stanoviště, kde v dobovém oblečení

přibližovali období raného středověku. K vidění byly ukázky rozdělávání ohně křesadlem a výroby textilu,

zájemci si mohli vyzkoušet lukostřelbu nebo středověkou kuchyni. Na ochutnání byla jáhlová kaše, vařený

hrách, pohanková kaše s houbami nebo pšeničné placky, vše připravené na ohni. Pozdnější odpoledne bylo

věnováno hudebnímu programu. Nejdříve vystoupil raper Šimon Felenda, kterého vystřídali hudebníci

z kapely Mustang Bluesride.



Otevřenost

V roce 2014 jednotlivé ústavy Filozofické fakulty JU uskutečnily ve spolupráci s externími kolegy pestrou

škálu dalších vzdělávacích aktivit v oblasti historie, dějin umění, bohemistiky, filozofie, germanistiky,

archeologie či archivnictví, a to nejen pro studenty, ale i pro odbornou veřejnost (např. workshopy,

otevřené přednáškové cykly, jednorázové přednášky, letní školy či autorská čtení). Ústav estetiky a dějin

umění Filozofické fakulty JU uspořádal otevřenou sérii přednášek na témata estetická či uměnovědná.

Historický ústav připravil seminář pro české a bavorské učitele s názvem „Město, zámek, archiv. Kulturní

dědictví ve výuce na českých a bavorských školách“. Ústav bohemistiky uspořádal další ročník „Letní

školy slovanských studií“, dále mezinárodní letní školu „Reprezentace, literatura a moc“, otevřený cyklus

lingvisticky zaměřených přednášek organizovaný ve spolupráci s Jazykovědným sdružením AV ČR

a otevřený cyklus přednášek „Menšinová literatura“. Ústav archeologie uspořádal „Letní archeologickou

školu“ v Netolicích, podílel se na organizaci tří výstav a hostil sérii přednášek externích odborníků. Ústav

archivnictví a pomocných věd historických uspořádal přednášky v rámci dlouhodobě zaměřeného cyklu

„Býti archivářem“ a dále přednášky pro veřejnost v rámci projektu scienceZOOM. Ústav česko-německých

areálových studií a germanistiky uspořádal pět mezinárodních workshopů týkajících se různých aspektů

veřejné správy či německy psaných literatur. Ústav romanistiky uspořádal přednášky zvaných

francouzských a španělských odborníků na různá témata z oboru románské filologie. V roce 2014 také

Filozofická fakulta JU připravila pro své studenty přibližně deset exkurzí, domácích i zahraničních (Ústav

estetiky a dějin umění, Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd

historických).



Otevřenost

Linecká stezka (Vestibul budovy Filozofické fakulty JU a Rektorátu JU; 18. 12. 2014 – 31. 1. 2015).

Putovní výstava představila dávnou minulost stezky, která byla ve středověku důležitou obchodní spojnicí

mezi českými zeměmi a Rakouskem. O oživení stezky a krajiny, kudy vedla, se již několik let snaží čeští

a rakouští partneři projektu - akční skupina Rozkvět, Blanský les – Netolicko a LAG Sterngartl Gusental. Do

projektu obnovy stezky se zapojil také Archeologický ústav Filozofické fakulty JU, který provádí

archeologický průzkum daných oblastí.

V roce 2014 se Filozofická fakulta JU organizačně podílela na přípravě krajského kola dějepisné soutěže

pro studenty středních škol, resp. gymnázií.

Na půdě Jihočeské univerzity se v roce 2014 rovněž konalo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult

České republiky. Tématem setkání bylo financování vědy v humanitních oborech a koncepce učitelství na

filozofických fakultách. Setkání se zúčastnilo téměř 30 zástupců českých filozofických fakult. Pozvání do

diskuse přijal také emeritní rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl a předsedkyně Akreditační

komise profesorka Vladimíra Dvořáková.



Život fakulty

Připomenutí 10. výročí založení 

Filozofické fakulty


